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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka vad brukare anser om 

delaktighet i planering och beslut kring hjälpinsatser. Studien bygger på fem kvalitativa 

intervjuer. Empowerment-teori tillämpades på resultaten och har således varit studiens 

teoretiska utgångspunkt. Resultaten visade att brukarena i studien i stort inte upplevt sig som 

delaktiga i planering eller beslut. De har heller inte känt fullt förtroende för socialarbetaren de 

träffade när de sökte hjälp för sitt missbruk. Vad gäller upplevelsen av att ha makt över sin 

egen situation förmedlade intervjupersonerna en känsla av maktlöshet gentemot 

socialarbetaren. Studiens analys visar att tänkbara orsaker till brukarnas upplevelser kan vara 

organisatoriskt grundande, då de kan förklaras genom bristande resurser såsom ekonomi, tid 

och kunskap. Brukarna uppgav det som önskvärt att socialarbetaren visat större engagemang 

och visat mer empati gentemot dem. Bristande resurser hos brukaren förklaras genom 

begreppet inlärd hjälplöshet. 

 

Nyckelord: brukare, delaktighet, förtroende, makt, empowerment, missbruk, hjälpinsatser 

 

 

Abstract: The aim of this study was to explore what clients think about participation in 

planning and decision- making regarding help and support. The study is based on five in-

depth interviews. Empowerment theory was applied to the results and has thus been the 

study's theoretical perspective. Results showed that the clients did overall not feel that they 

are involved in the planning and decision-making regarding help and support to be provided. 

They have not felt full confidence in the social worker either. As for the feeling of having 

power over their own situation the interviewees conveyed a sense of powerlessness in relation 

to the social worker. The study's analysis shows that the potential causes of users' experiences 

can be organizational; they can be explained by a lack of resources such as funding, time and 

knowledge. Lacking resources related to the service user is explained through the concept of 

learned helplessness. 
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1. Inledning 
 

Intresset för brukarinflytande och delaktighet inom socialtjänstens missbruksvård är något 

som vuxit fram under vår utbildning samt utifrån egna erfarenheter. Vår förförståelse har varit 

att personer med missbruksproblem allt som oftast slussas in i diverse tolvstegsprogram och 

att de inte erbjudits något annat alternativ än denna behandlingsmetod. Under utbildningstiden 

har vi lärt oss att relationen mellan brukare och socialarbetare är viktig för att motivera och 

involvera brukare till behandling eller någon annan form av insats. Därför har vi valt att 

undersöka hur brukare själva upplevt att de fått vara delaktiga i val och planering av 

behandling samt hur de upplevt relationen med socialarbetaren.   

 

I socialstyrelsens rapport ”Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling” diskuteras 

begreppet brukarmedverkan samt hur makt fördelas mellan socialarbetare och brukare. Att 

brukare ges möjlighet till inflytande ses som en viktig del i ett demokratiskt samhälle, då 

brukarinflytande är ett sätt för utsatta att utnyttja sina medborgerliga rättigheter. Dessa 

möjligheter är ofta starkt reducerade i början av processen. (Socialstyrelsen 2003:88). 

Rapporten tar även upp att inom socialtjänsten kan brukarinflytande och brukarmedverkan 

vara ett sätt för verksamheten att fullgöra sin uppgift. Man tar även upp att hittills har bara en 

begränsad del av brukares erfarenheter tagits till vara på inom socialtjänstens forskning och 

kvalitetsarbete vilket innebär att viktiga kunskaper gått förlorade (ibid:88 f).  

 

1.1 Koppling till socialt arbete  

 

I missbruksutredningen SOU 2011:35 skriver utredaren att brukares upplevelser vid kontakt 

med vårdgivare allt mer ses som ett mått på vårdens kvalitet. Att brukaren upplever 

bemötandet som respektfullt, kompetent och empatiskt pekas särskilt ut som särskilt viktigt 

för vårdens kvalitet. Utredaren påpekar att även personer som söker vård på grund av 

missbruk bör få ett lika bra bemötande som andra brukare (SOU 2011:35:790).  

I SOU 2008:18 fick utredarna uppdraget att lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan 

stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Målet, enligt utredningen bör vara att 

utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Detta kräver insatser inom flera olika 

områden, utredningen lyfter bland annat fram ett förtydligat brukarperspektiv i relation till 

socialtjänstens arbete som ett av dessa områden (SOU 2008:18:9 f).  
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Brukares upplevelser av bemötande och delaktighet kan således ses som både aktuella och 

relevanta för socialt arbete.  

 

1.2 Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer vi först redogöra för hur synen på individer som använder sig av 

socialtjänstens insatser har gått från ”patient” eller ”klient” till brukare samt brukarrörelsernas 

uppkomst. Därefter argumenterar vi för varför det är viktigt med brukarmedverkan och 

brukarinflytande inom socialtjänstens verksamheter.  

 

I början av 1990-talet riktades kritik mot det svenska välfärdssamhällets kapacitet att klara 

sina åtaganden inom bland annat sjukvård, utbildning och socialtjänst. Kritiken pekade på 

både ekonomiska och ideologiska orsaker. Bland de konsekvenser som denna kritik har haft 

kan nämnas intresset från myndigheter, politiker och forskare mot det civila samhället och 

dess organisationers förmåga till delaktighet i välfärdsarbetet. Samtidigt fastslog kritiken av 

välfärdssamhällets tillkortakommanden att en ekonomisering och marknadsorientering växte 

sig allt starkare i samhället i stort och således även inom missbruksvården. Med inspiration 

från näringslivet genomfördes förändringar av både organisering och målsättningar inom 

missbruksvården. Detta ledde till att många kommuner införde så kallade beställar-

utförarmodeller vilket innebär att i enlighet med marknadsmässig rationalitet övergavs den 

traditionella klientrollen och man började se brukare som kunder eller konsumenter 

(Kristiansen 2009:59). I och med denna reform stärktes brukares rättsliga ställning och 

medvetenheten om att de professionella bör se brukare som kompetenta och aktivt handlande 

individer konkretiserades (Steinholtz Ekecrantz 2008:111).  

 

Även brukarorganisationer har spelat en viktig roll i denna förändringsprocess. Under 1960- 

och 70- talen förändrades synen på demokrati och medborgarinflytande i Sverige, vilket hade 

sin grund i en kritisk syn på den representativa demokratins begränsningar då det gällde att 

tillvarata och ge utrymme för medborgarnas åsikter och intressen. I diskussioner som följde 

denna kritik uppmärksammade politiker och forskare olika samhällsaktörer så som 

exempelvis brukarorganisationer som en möjlighet att utveckla demokratin. Organisationer 

som RFHL, KRUM, RSMH och ALRO1 startades med syfte att arbeta för att ge makt åt och 

förbättra villkoren för missbrukare, fångar och patienter inom psykiatrin (Kristiansen 

2009:60). 
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Även socialtjänstens strävan efter kunskaps- och metodutveckling har haft betydelse för 

brukarinflytande och brukarmedverkan. 2001 gav regeringen socialstyrelsen i uppdrag att 

genomföra utvecklingsprogrammet ”Nationellt stöd till kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten”. Ett av delprojekten i detta program resulterade i kunskapsöversikten 

”Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling” som publicerades 2003. 

Kunskapsöversikten identifierar tre huvudgrupper av argument för ökat brukarinflytande inom 

socialtjänsten: argument relaterade till demokratiutveckling, argument relaterade till makt och 

empowerment samt argument relaterade till serviceanpassning (Socialstyrelsen 2003:28).  

 

En grundprincip i den svenska demokratin är medborgarnas rättigheter och möjligheter att 

vara med och påverka regler och levnadsvillkor (Hermodsson 1998:3). De som ansluter sig 

till argument relaterade till demokratiutveckling menar att den representativa demokratin bör 

fördjupas och förnyas, det räcker således inte endast med allmän rösträtt och fri åsiktsbildning 

för att folket ska kunna utöva sitt demokratiskt grundade självbestämmande. Som det 

demokratiska systemet är utformat idag är det ett långt steg mellan folkvald och väljare, vilket 

medför att folkets vilja kan förvrängas. Det faktum att alla grupper i samhället inte deltar i den 

demokratiska beslutsprocessen bidrar ytterligare till denna problematik. Det utanförskap som 

drabbar dessa grupper underminerar demokratins legitimitet och kan leda till motsättningar 

mellan dessa grupper och samhället i övrigt (Socialstyrelsen 2003:28). Ett sätt att motverka 

detta skulle kunna vara ”att utveckla nya former för folklig inblandning och medverkan i 

beslutsprocesserna” (Socialstyrelsen 2003:29).  

 

Argument relaterade till makt och empowerment syftar till ökad brukarmedverkan på så sätt 

att makt över vissa beslut bör ligga hos brukaren (Socialstyrelsen 2003:34). För att kunna få 

makt över sin sitt liv är brukarens valfrihet central, utan valfrihet finns ingen makt 

(Hermodsson 1998:5). Detta innebär således att makten att definiera problem och hitta 

lösningar på problem inte endast ligger hos de professionella. Den professionelle bör se 

brukaren som en kunskapskälla och som kompetent till att medverka i planering och beslut. 

Detta ställer dock krav på brukarens förmåga att ta till sig information samt förmågan att 

kunna kommunicera sina erfarenheter (Steinholtz Ekecrantz 2008:111 f). Nya arbetssätt inom 

socialtjänstens verksamheter som stärker brukares inflytande kan även vara till fördel för 

personalen.  En större arbetstillfredsställelse utifrån mer kvalificerade uppgifter kan vara 

resultatet av ett sådant arbetssätt (Socialstyrelsen 2003:34).  
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Argument relaterade till serviceanpassning utgår ifrån att samhällets offentliga tjänster bör 

tjäna brukare. Brukare ses här som konsumenter, detta synsätt har således tydliga kopplingar 

till marknadstänkande. En konsument, eller kund, har valfrihet och därigenom makt att välja 

eller välja bort (Dahlberg & Vedung 2001:28). 

 

1.3 Problemformulering 
 

Det finns många argument för varför brukare bör vara delaktiga i planering och beslut som 

gäller dem själva, brukare som känner sig delaktiga i planering och beslut av hjälpinsatser kan 

bättre tillgodogöra sig exempelvis en behandling för missbruk. De är också mer benägna att 

fullfölja behandling, samt har lättare att efter avslutad behandling få ett arbete (Fischer & 

Neale 2008). För de som arbetar praktiskt inom socialtjänsten är de viktigt med kunskap om 

hur brukare upplever sin situation, det kan exempelvis handla om hur brukaren uppfattar 

relationen med socialarbetaren eller om hur makt- och maktstrukturer ser ut från brukarens 

perspektiv (Socialstyrelsen 2003:94). Socialstyrelsen påpekar dock i sin rapport 

Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling (ibid) att många socialarbetare 

upplever ett bristande engagemang till att delta från brukarnas sida. Brukarorganisationer 

framför som svar på detta påstående att brukare ofta upplever att medverkan och inflytande i 

det egna ärendet inte innebär att man påverkar själva verksamheten, och att detta skulle kunna 

vara en orsak till varför man ej vill delta. Kan det vara så att brukarmedverkan kostar mer än 

det smakar? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad brukare anser om delaktighet i planering och beslut 

kring hjälpinsatser samt att belysa deras upplevelser av bemötandet inom socialtjänstens 

missbruksvård. Fokus ligger således dels på delaktighet och dels på upplevelser av 

bemötandet vad gäller hjälpinsatser. Det svårfångade begreppet bemötande har konkretiserats 

genom begreppen förtroende och makt.  
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1.5 Frågeställningar 
 

- På vilket sätt ansåg brukaren att han eller hon hade makt över sin egen situation? 

- Hur upplevde brukaren förtroende för socialarbetaren vid insatstillfället? 

- Vad anser brukaren om sin delaktighet i planering av hjälpinsatser? 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen disponeras på följande sätt: efter inledande kapitel med bakgrund, koppling till 

socialt arbete, problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar följer i kapitel 

två en genomgång av begreppen brukare, brukardelaktighet, brukarmedverkan och 

brukarinflytande, brukarperspektiv samt missbruk av alkohol/droger. I kapitel tre presenteras 

tidigare forskning inom områden som rör bemötande, förtroende, brukardelaktighet, 

evidensbaserad praktik samt makt. Det fjärde kapitlet redovisar studiens metodologiska 

utgångspunkt. Detta kapitel förklarar även urvalsstrategi och tillvägagångssätt vid intervjuer 

och analys. Kapitlet tar också upp etiska överväganden som gjorts i denna studie. Kapitlet 

avslutas med uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I kapitel fem beskrivs 

studiens teoretiska utgångspunkt. I kapitel sex redovisas studiens resultat och analys. Analys 

utifrån vald teori sker i kapitel sju. Kapitel åtta innehåller en avslutande diskussion och i 

kapitel nio ges förslag på vidare forskning. 

 

1.7 Avgränsningar 
 

Vi har valt att intervjuat personer med tidigare missbruksproblem. Vi har endast efterfrågat 

personer som sökt socialtjänstens hjälp på egen hand eller med hjälp av någon anhörig, vi 

kommer således inte att beröra tvångsinsatser som lagen om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM). Då vi ämnar undersöka brukares upplevelser kommer vi inte heller att beröra 

socialarbetarens perspektiv.  

 

2. En genomgång av begreppen 
 

Här presenteras de begrepp som används i studien. En genomgång av begreppen görs i syfte 

att klargöra deras innebörd och hur de förhåller sig till varandra. 
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2.1 Brukare 
 

Brukare är ett vanligt begrepp inom socialtjänsten och är det begrepp som vi fortsättningsvis 

kommer använda oss av varför vi ser det som relevant att förtydliga vad det betyder. Ekecranz 

Steinholtz förklarar brukaren som en individ som personligen berörs och har en nära, oftast 

under en längre tid, kontakt med en kommunal verksamhet. Klient och brukare skiljer sig från 

varandra på så vis att brukaren är delaktig och medansvarig i det som rör honom eller henne 

medan klienten förefaller vara mer av ett objekt i ett ärende då denne inte har någon möjlighet 

att vara med och påverka de insatser som någon annan har bestämt (Ekecranz Steinholtz, 

2011:113). 

 

2.2 Brukardelaktighet, medverkan och inflytande 
 

Begreppen brukardelaktighet och medverkan är begrepp som används när brukaren på något 

vis har möjlighet att vara delaktig och även har möjlighet att vara med och påverka de beslut 

som tas gällande brukarens egna insatser. Detta ses som viktigt när det handlar om beslut som 

kan komma att få stora konsekvenser för brukarens liv. Följaktligen innebär brukardelaktighet 

och medverkan att brukaren skall ges möjlighet att vara delaktig och medverka i beslut 

gällande insatser oavsett vad utfallet blir. Om brukaren ges förutsättningarna att vara delaktig 

samt att medverka och att detta i sin tur leder till en påverkan av processen kan man med detta 

förklara innebörden begreppet brukarinflytande (Socialstyrelsen 2012:10). 

 

2.3 Brukarperspektiv 
 

Ekecrans Steinholtz menar att detta perspektiv endast uttryckas av brukaren själv, då han eller 

hon kan ses som expert på sina egna erfarenheter av bemötande och insatser (Ekecranz 

Steinholtz, 2011:112). 

 

2.4 Missbruk av alkohol/droger 
 

Det finns flera sätt att definiera missbruk och missbrukare, kanske är det därför sådana 

definitioner helt saknas i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen 2007:36 f). 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar missbruk eller beroende som ett tillstånd där en 

individ prioriterar användandet av alkohol eller droger högre än något annat (www.who.int). 
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Missbruk kan även ses utifrån olika perspektiv, varav ett alternativ är att se missbruk som en 

sjukdom. Sjukdomsbegreppet kan vara användbart då man vill beskriva en individs 

tvångsmässiga beteende som ingår i tillstånden missbruk och beroende (Socialstyrelsen 

2007:34). Sjukdomsbegreppet grundar sig således i specifika biokemiska processer eller i ett 

resultat av specifika genetiska förhållanden, man ser därmed missbrukets biologiska, 

biokemiska och genetiska aspekter (Billinger & Hubner 2009:9). De som förespråkar 

sjukdomsbegreppet anser att detta synsätt garanterar en icke-moraliserande hållning och ett 

erkännande av individen som offer för en sjukdom. Detta innebär att missbruksproblematik 

jämställs med andra sjukdomstillstånd. Individen med missbruk kan då enligt detta synsätt 

exempelvis begära sjuk- eller arbetsskadeersättning från Försäkringskassan m.m. (ibid:35). 

Andra förespråkar ett samhällsvetenskapligt synsätt på missbruk. Här ser man individen som 

en avsiktligt handlande varelse. Mänskligt handlande, inklusive sådana handlingar som strider 

mot samhällets normer, har förutom biokemiska och genetiska aspekter, sociala och kulturella 

dimensioner som måste beaktas för att man ska kunna förstå dem (Billinger & Hubner 

2009:9). 

 

3. Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik presenteras forskningsrapporter som är relevanta och aktuella för denna 

studie. Forskningsrapporterna som presenteras berör områdena bemötande, förtroende, 

brukardelaktighet, evidensbaserad praktik samt makt. För att hitta relevant forskning har 

sökningar gjorts i databaserna Discovery, Academic Search Elite och Social Services 

Abstract. Även sökmotorerna Google, Google Scholar och Duck Duck Go har använts. 

Sökord som använts är bland annat: user, service user, perspective, social work*, 

participation, power, relationship, trust, substance abuse. Dessa ord har kombinerats på olika 

sätt. Ett annat sätt vi använde oss av var att titta i referenserna i de rapporter vi hittat. 

 

Klingemann och Bergmark diskuterar i en litteraturstudie legitimiteten av professionella 

interventioner i jämförelse med bland annat självhjälpsgrupper och stöd av familj och vänner. 

De framhäver att den evidensbaserade praktikens forskning är under ständig revision och att 

det därför alltid kommer att finnas en viss misstro gentemot forskningsresultaten. De tar även 

upp faran som ligger i att den professionelles absoluta vetenskapliga kunskap inte alltid tar 

hänsyn till brukarens åsikter. Författarna beskriver tre iakttagelser som talar för att nationella 

grundprinciper för behandling inte alltid är grundade i vetenskaplig forskning: (1) 
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behandlingar som erbjuds individer med drog- eller alkoholproblem är oerhört varierande; (2) 

de riktlinjer som finns för behandling av drog- och alkoholproblem är ofta kraftigt påverkade 

av politiska, ekonomiska och kulturella faktorer; samt att (3) behandlingar genomförs ofta på 

ett sätt som skiljer sig signifikant från vad som enligt vetenskaplig forskning vore mest 

gynnsamt. Något annat som tas upp i rapporten är att även om en evidensbaserad praktik är 

norm, speglas detta sällan i vårdgivarens praktik. Sammanfattningsvis så menar författarna att 

beroendebehandling är en interaktion mellan vårdgivare och brukare samt att för att en 

brukare ska acceptera vård bör han eller hon vara delaktig i val av behandling. Det är också 

viktigt att vårdgivare ser brukare som kompetenta att göra detta val. (Klingemann & 

Bergmark 2006) 

 

I en australiensk studie är syftet att beskriva vårdgivares och brukares tro på, och grad av 

engagemang i brukardeltagande samt uppfattade hinder för brukares deltagande. Data 

insamlades genom intervjuer med 179 brukare och 64 vårdgivare. Resultaten visar att över 80 

% i båda urvalsgrupperna höll med om att brukares åsikter bör inkluderas i planering och 

utförande av vård. Brukardeltagande har således ett starkt stöd bland dem som är mest centralt 

involverade. Åsikterna skiljde sig dock något åt gällande exempelvis brukares deltagande i 

exempelvis personalfrågor och bedömning av personal, detta kan enligt författarna eventuellt 

förklaras med att vårdgivarna ser brukare som behövande och bristfälliga på grund av deras 

sjukdom. Dessa åsikter var som tydligast bland vårdgivare som jobbade med brukare med 

drogrelaterade problem. Brukare som inte ansåg det viktigt att delta i planering och utförande 

av vård delade till viss del dessa åsikter, andra svarade att de hellre fokuserade på 

behandlingen i sig, eller att det helt enkelt inte var passande att de borde ses som deltagare i 

processen. (Bryant et al. 2008) 

 

I en Svensk studie presenterar Denhov och Topor en grundad teori analys av tre tidigare 

studier innehållande 71 kvalitativa intervjuer där de har undersökt brukares upplevelser av 

hjälpande faktorer i relationen med den professionelle inom psykiatrin i Sverige. Detta var det 

gemensamma syftet med alla tre studierna. Öppningsfrågan som ställdes till 

intervjupersonerna i alla tre studierna var: ”Vad har varit till hjälp för dig inom den 

psykiatriska vården du har fått och vad har bidragit till ditt tillfrisknande?” och huvudtemat i 

alla tre studierna var ”hjälpande relation med professionella.” De huvudkategorier som växte 

fram och som diskuteras i studiens resultat var relationens kontinuitet, det känslomässiga 

klimatet samt social interaktion. Under kategorin, relationens kontinuitet, framkom det att 
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brukaren såg att det var mer värdefullt att ha kontakt med endast en till två personer. Brukarna 

beskrev att det krävdes mycket känslomässig energi av dem för att bygga upp en relation med 

professionella där man känner tillit och att detta tar lång tid. Det har även visat sig att 

brukarna känt stor oro över att behöva kontakta någon annan hjälpare än den de har byggt upp 

sin relation med. Det känslomässiga klimatet kännetecknades som att kvalitén i relationen 

med den professionelle var den viktigaste faktorn för om den skulle var till någon hjälp eller 

inte. Att kvalitén upplevdes som bra hade att göra med den spontana känslan som de fick när 

det träffade hjälparen. De framkom att det var önskvärt att, i den mån det gick, välja den 

person som brukaren kände mest för. De var vissa personer som kom att betyda något extra 

och de hade att göra med om de blev ihågkomna och att de blev nämna med namn. Det som 

beskrevs som viktiga egenskaper hos hjälparen var att de varit hjälpsamma och brukarna 

använde ord som humana, vänliga, snälla, tålmodiga, genuint intresserade och involverade för 

att beskriva vad de menar med hjälpsam. En viktig men inte helt enkel aspekt när det kommer 

till social interaktion beskrivs som den rätta timingen mellan brukaren och hjälparen. 

Brukarens beslut att acceptera hjälp ska överensstämma med yttre faktorer, att individen 

träffar den rätta personen samt att brukaren får rätt insatser vid rätt tillfälle. (Denhov & Topor 

2011) 

 

I en kvalitativ studie genomförd i England har forskarna undersökt vilka svårigheter som kan 

uppstå när brukare är delaktiga i beslutsprocessen kring och i vård. Författarna skriver att 

brukarinflytande visserligen går att uppnå, men att det då skulle krävas bland annat 

vidareutbildning av personal samt att det i vissa fall kan bli ekonomiskt oförsvarbart. 

Forskarna utgår från fem huvudteman för att definiera och förklara problemen som kan 

uppstå: uppfattade egenskaper hos brukare samt brukarens behov och förväntningar, de 

professionellas attityder, strukturella faktorer, behandlingsprogrammens uppbyggnad samt 

maktskillnader i förhållandet mellan brukare och professionell. Många professionella uppgav i 

intervjuer att brukare var desperata och ofta förväntade sig en snabb lösning på sina 

drogproblem genom behandling. Detta kan enligt författarna bidra till att brukare lyssnade 

blint på de professionella och önskade således inte specifika behandlingsmetoder. Andra 

brukare som deltog i studien uppgav att de helt enkelt inte var intresserade av att påverka 

beslut eller planering av sin egen vård. Författarna tar också upp exempel på hur de 

professionellas attityder kan bidra till- eller motverka brukardeltagande. I studien kunde inte 

brukarna peka ut någon specifik person som verkligen ville ha deras åsikter om behandlingen.  

Avslutningsvis påpekar författarna att ingen form av behandling passar alla. När det gäller 
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brukarinflytande måste gränser ibland dras av juridiska skäl och brukares önskningar kan inte 

alltid prioriteras. (Fischer & Neale 2008). 

 

I en amerikansk studie har forskare undersökt brukares relation till socialarbetare som 

arbetade utifrån att se brukares styrkor under och efter behandling för missbruk. Studien 

genomfördes på tio män som intervjuades vid tre tillfällen. Forskarna fann två huvudteman: 

brukarnas reaktion på arbetssättet, samt hur de upplevde relationen med socialarbetaren. När 

den första intervjun genomfördes bodde alla intervjupersoner på behandlingshemmet. Några 

av de intervjuade berättade att socialarbetaren var den första personen som hade frågat dem 

om, och på så sätt fått dem att reflektera över deras styrkor. Intervjupersonerna kunde efter en 

stund under intervjun räkna upp tillfällen när de känt sig nöjda med diverse prestationer. 

Under den andra och tredje intervjun låg fokus på relationen till socialarbetaren, och fann 

forskarna det nödvändigt att skapa ett ”undertema” som de kallade ”jag visste inte att någon 

kunde bry sig så mycket”. Deltagarna beskriver socialarbetaren bland annat som en 

”storasyster”, och någon som ser efter att de har det bra. Det intervjupersonerna framhöll som 

viktigt i relationen med socialarbetaren var en kontinuerlig kontakt efter avslutad behandling. 

Forskarnas slutsatser var bland annat att detta arbetssätt kan få individer att upptäcka sina 

styrkor. Många socialarbetare har dock upplevt att brukare har svårt att acceptera sina starka 

sidor då detta på grund av ovana att se sig själv som stark och kompetent kan kopplas ihop 

med skuldkänslor och skam. Vidare poängterar forskarna återigen relationen mellan brukare 

och socialarbetare som viktig, och att denna relation hjälpte brukarna att förändra sina liv 

(Brun & Rapp 2001).  

 

4. Metod 
 

I denna del presenteras tillvägagångssättet samt hur urvalet av intervjupersoner och insamling 

av data har gått till. Vidare lyfts de etiska aspekter som berört studien fram. I detta avsnitt 

redogörs sedan för metoden som använts vid intervjuer och i analysen av dessa. 

Avslutningsvis diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Val av metod 
 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativ intervjumetod. Vi har intervjuat två kvinnor och 

tre män. Kvalitativ metod används eftersom detaljerade beskrivningar söks från 
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intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann 2009:19). Vi har använt en halvstrukturerat 

frågeguide. Intervjuguiden utgår från studiens tre teman som är: makt, delaktighet och 

förtroende. Intervjuguiden innehåller öppna frågor vilket skapar möjligheter till att ställa 

följdfrågor (Esaiasson 2012:265). 

 

4.2 Urval 
 
Urvalskriterier är att personerna någon gång haft kontakt med socialarbetare i samband med 

missbruksproblematik och beviljats hjälpinsatser utifrån socialtjänstlagen, det vill säga 

frivilliga insatser. För att få så stor spridning som möjligt har personer i åldrarna 18-65 sökts. 

Personerna ska ha varit nyktra/drogfria i minst två år och högst tio år, detta för att vi ser det 

som positivt om de har haft viss tid på sig att reflektera över sina upplevelser angående 

socialtjänsten, men inte så pass lång tid att de glömt upplevelsen. För att hitta intervjupersoner 

som passade in i dessa kriterier användes i första steget vårt eget kontaktnät. Vi kontaktade en 

person som passade in på urvalskriterierna och frågade om personen i fråga kunde 

rekommendera andra potentiella intervjupersoner. Vi fick förslag på lämpliga personer som 

sedan kontaktades och fick frågan om de ville ställa upp på en intervju. På detta vis valdes 

fem personer ut, de tackade alla ja till att intervjuas. Således har snöbollsurval använts för att 

hitta våra intervjupersoner. En nackdel med att hitta intervjupersoner genom denna metod kan 

vara att man bara hittar intervjupersoner från en speciell grupp i samhället (Esaiasson 

2012:189f).  

 

4.3 Etiska överväganden 
 

I vår uppsats berörs ämnen som kan uppfattas som känsliga. Då vi bad våra intervjupersoner 

att dela med sig privat och känslig information var det viktigt för oss att skydda dem. Detta 

gjorde vi genom att använda vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som utgår från fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet 2002:6). Innan 

intervjuerna genomfördes uppfylldes informationskravet på så vis att vi vid vår första kontakt 

med intervjupersonerna informerade om vad de hade för uppgift i undersökningen och vad 

som gällde för dem i och med deras deltagande. Alla tillfrågade personer valde att delta. 

Sedan skickade vi ut ett mer detaljerat brev till dem via e-post där vi förklarade syftet med 

undersökningen samt att deras deltagande var helt frivilligt och att de när som helst, och utan 

att ange anledning kunde välja att avbryta samarbetet. Eftersom undersökningen krävde 



12 
 

intervjupersonernas aktiva deltagande inhämtade vi deras samtycke innan studien påbörjades. 

Vad gäller studiens konfidentialitet berättade vi att alla personuppgifter kommer 

anonymiseras samt att alla inspelningar och det transkriberade materialet kommer att förstöras 

efter slutförandet av studien. Slutligen berättade vi för intervjupersonerna att den information 

som de delade med sig endast skulle användas i denna undersökning. Förutom 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer beaktades ytterligare en aspekt vilken Larsson (2009:120) 

talar om. Den handlar om konsekvenser som kan härledas till de som deltar i en undersökning. 

Med detta menar Larsson att intervjupersonerna skall ta så lite skada som möjligt när de 

medverkar på så vis att vinsten av att ny och viktig kunskap som erhålles inte skall väga 

tyngre än den skaderisk som kan hänföras intervjupersonerna. Detta sökte vi uppnå genom att 

vi höll oss inom ramen för det som vi såg som relevant när vi ställde våra frågor på så vis att 

vi undvek att gräva djupare och bredare än vad som var nödvändigt. Vi upplevde inte att 

intervjupersonerna visade något motstånd när de berättade om sina upplevelser och vi tror 

heller inte att de kommer att ta någon känslomässig skada genom deras deltagande utan ser att 

det snarare kan komma att gynna, inte bara dem men hela den målgrupp som ämnet berör då 

deras röster blir hörda.  

 

4.4 Genomförande av intervjuerna 

 

Våra intervjuer består av en rad frågor som vi strukturerar efter olika teman. Genomgången av 

tidigare forskning har varit en inspirationskälla. Vi testade intervjuguiden på en bekant som 

stämde in på våra urvalskriterier. Denna person gav oss synpunkter på vissa frågor som sedan 

justerades för att på så sätt bli mer lättförståeliga. Av personens utförliga svar fick vi även 

idéer till andra frågor att ställa. Att göra en sådan provintervju är något som rekommenderas 

av bland andra Esaiasson (2012:268).  

 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt. Vid två tillfällen var det endast en av oss som var med 

vid intervjutillfället, detta berodde på intervjupersonernas egna önskemål, och vid två 

tillfällen var vi båda två med. En intervju genomfördes via Skype på grund av att 

intervjupersonen befann sig utomlands vid tidpunkten för intervjun. Innan intervjuerna 

startade informerades personerna om att deras deltagande var helt anonymt och att inga 

personuppgifter kommer att skrivas ut i uppsatsen. Vi frågade även deltagarna om vi fick 

spela in intervjuerna, något som alla samtyckte till. I samband med denna fråga informerades 
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deltagarna om att allt inspelat material kommer att förstöras när vi skrivit ut intervjuerna. 

Deltagarna fick också information om att de kunde avbryta intervjun när som helst utan att 

ange någon orsak till detta samt att endast vi som skriver uppsatsen kommer att ha tillgång till 

materialet.  

 

Då syftet med vår uppsats är att undersöka upplevelser som har att göra med socialtjänsten i 

samband med missbruksvård, bad vi deltagarna innan intervjun att först tänka på den person 

eller personer de träffat just i detta sammanhang, detta för att undvika missförstånd senare 

under intervjun.  

 

Alla intervjuer utom den som genomfördes via Skype, genomfördes i deltagarnas hem. 

Besöken hemma hos deltagarna tog mellan 90-120 minuter, intervjuerna i sig tog mellan 20-

30 minuter. Vi de tillfällen vi var två personer som genomförde intervjun, bestämde vi innan 

vem av oss som skulle ställa frågorna till deltagarna och informerade om detta. Den som inte 

intervjuade satt med och lyssnade och kunde på så sätt komma på följdfrågor och kunde också 

hjälpa till att fånga upp intressanta trådar i deltagarnas berättelse.  

 

Efter varje intervju diskuterade vi vad som skulle kunna göras bättre vid nästa intervjutillfälle. 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de. Då vi är två som skriver denna uppsats 

diskuterade vi först igenom hur detta skulle gå till. Enligt Kvale & Brinkmann är det viktigt 

att transkribering sker på samma sätt då det annars kan bli svårt att göra exempelvis språkliga 

jämförelser mellan intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009:197). Efter transkribering läste vi 

varandras utskrifter och jämförde dem med ljudupptagningarna för att säkerställa att vi 

redogjort för vad intervjupersonerna sagt.  

 

4.5 Tillvägagångssätt vid analysen 
 

Kvale & Brinkmann (2009: 211 f) redogör för sex möjliga steg för att genomföra en analys av 

insamlade data. På grund av tidsramen för denna studie väljer vi att använda oss av de fyra 

första stegen. Det första steget är när intervjupersonen under intervjun beskriver sin livsvärld. 

Målet är att få intervjupersonerna att spontant berätta vad han eller hon känner och upplever i 

förhållande till våra teman. Det andra steget är få intervjupersonen att själv tolka det som 

sagts, det vill säga försöka hitta nya innebörder i vad han eller hon upplever. Detta ska enligt 

Kvale & Brinkmann ske utan hjälp från intervjuaren. I ett tredje steg koncentrerade och 



14 
 

tolkade vi det som sagts av intervjupersonerna och frågade om vi förstått dem rätt. Detta gav 

intervjupersonerna möjlighet till att korrigera eller förtydliga sin berättelse. Denna process bör 

enligt Kvale & Brinkmann fortsätta till dess att det endast finns en enda möjlig tolkning kvar 

eller till dess att det framgår att intervjupersonen har motstridiga åsikter eller uppfattningar 

kring ett fenomen. Som ett sista steg tolkade vi den inspelade intervjun genom att vi 

tillsammans diskuterade vad som sagts. Intervjuerna transkriberades sedan direkt efter varje 

intervju. 

 

Ett femte steg kan vara att göra ytterligare en intervju med samma person. I denna intervju 

förmedlar intervjuaren sin tolkning och ger intervjupersonen möjlighet att kommentera och 

utveckla materialet. I ett sjätte steg kan beskrivningen och tolkning utvidgas till att omfatta 

handlande, där intervjupersonen börjar agera utifrån nya insikter som vunnits genom intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2009:212). 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

I denna uppsats har valideringen skett i form av en process som har fortgått från början till 

slut. Kvale & Brinkmann (2009:264) förklarar innebörden av validitet inom 

samhällsvetenskaplig forskning med att man undersöker det man har som avsikt att 

undersöka. Detta är något som beaktats under studiens gång genom att vi återkommit till 

syftet med undersökningen med jämna mellanrum. Vi har som Larsson (2005:116) beskriver, 

i första hand eftersträvat en hög intern validitet då vår undersökning har ett litet urval av 

informanter. Detta innebär således att vi sökte detaljerade beskrivningar av våra 

intervjudeltagare. Under intervjuerna kontrollerade vi att vi förstod intervjupersonerna rätt. 

Vidare användes en planerad och testad intervjuguide med förslag på öppna frågor under alla 

intervjuer. Under analys och tolkning försökte vi hålla oss objektiva och kritiska till 

resultaten. 

 

Reliabiliteten i ett forskningsprojekt är enligt Kvale & Brinkmann (2009:263) relaterat till 

projektets tillförlitlighet vilket Larsson (2005:116) ser som svårt att kontrollera när det 

handlar om kvalitativa undersökningar. Vidare menar Kvale & Brinkmann (2009:263) att 

reliabiliteten mäts utifrån huruvida resultatet i undersökningen kan reproduceras vid andra 

tillfällen och av andra forskare. Genom att kontrollera om intervjupersoner svarar lika på 

samma fråga vid olika tidpunkter kan intervjuaren stäkra reliabiliteten i sin studie. Detta är 
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något som vi inte har haft möjlighet att beakta men vi har däremot strävat efter att stärka 

reliabiliteten under intervjuns gång genom att återkomma med liknande frågor för att på så vis 

se om intervjupersonen svarade lika eller om de ändrar sina svar. Under intervjuerna var vi 

väl medvetna om att ledande frågor kan göra att reliabiliteten sjunker varvid vi har sökt 

undvika det.  Samma intervjuguide har använts under samtliga intervjuer. För att ytterligare 

stärka reliabiliteten gjordes en form av undersökartriangulering på så vis att vi, på var sitt håll, 

strök under det vi såg som viktigt att ha med i analysen och jämförde därefter våra resultat 

med varandra.  

 

Möjligheten att generalisera uppsatsens resultat till en större population är svårt då det är ett 

litet och syftesbestämt urval (Larsson 2005:118). I denna uppsats kan dock en naturalistisk 

generalinsering göras då den lyfter fram intervjupersonens personliga erfarenhet vilken vilar 

på tyst kunskap om hur saker förhåller sig. Denna tysta kunskap har uttryckts i ord av 

intervjupersonerna och på så sätt övergått till ”explicit påståendekunskap” (Kvale & 

Brinkmann 2009:281). Vi ser dock att studiens resultat stämmer förhållandevis väl överrens 

med tidigare forskning varför vi anser att resultaten kan ses som relevanta, för både brukare 

och socialarbetare. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
 

Denna studie har sin teoretiska utgångspunkt i empowerment-teori. Denna teori kan ses som 

grundläggande för socialt arbete (Blennberger 2005:147). Empowerment beaktar 

brukarmedverkan och brukardeltagande och kan samtidigt beskriva hur dessa begrepp kan 

användas inom det sociala arbetets praktik. Först redogörs för en teoretisk sida av 

empowerment, följt av hur empowerment kan användas inom socialt arbete. För att förstå 

empowerment behövs viss kunskap om vad makt och maktlöshet innebär (Adams 2008, kap. 

3) varför makt inom socialt arbete står som en egen rubrik. 

 

5.1 Empowerment 
 

Empowerment har blivit ett välkänt begrepp inom flera olika teorier för socialt arbete och 

används för att återge självbestämmande och öppenhet.  

Empowerment har sitt ursprung i ett socialdemokratisk tänkesätt och syftar i praktiken till att 

hjälpa klienter att få makt över beslut och handlingsutrymme över sina liv. Detta genom att 
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öka individens egen förmåga och självförtroende när det gäller att använda makt. 

Empowerment som teori har tydliga kopplingar till kritiska, feministiska och 

antidiskriminerande teorier och härstammar från Salomons bok Black Empowerment (Payne 

2008:416 f). Ett socialdemokratiskt synsätt på empowerment gör att grova polariseringar av 

sociala aktioner och individualiserade perspektiv kan undvikas och att man istället kan 

fokusera på arbetet med individer och familjer där sociala mål är viktiga. Genom att jobba 

utifrån empowermentteori ges möjligheter till implementering av radikala målsättningar 

(ibid:417 f).  

Adams skriver att begreppet empowerment uppfattas på olika sätt av olika människor och kan 

associeras till akademiska, retoriska och radikala idéer. Då ingen av dessa linjer är tydligare 

än någon annan, finns ingen absolut definition på empowerment och således inte bara en 

metod för att använda sig av empowerment inom socialt arbete (Adams 2008:4).  

 

5.2 Empowerment inom socialt arbete 
 

Då begreppet empowerment inte har någon direkt motsvarighet i det svenska språket, kommer 

vi i denna del att beskriva det som att stärka eller ge makt åt. Som tidigare nämnts kan det 

vara svårt att definiera begreppet empowerment, detta på grund av att det kan användas för att 

beskriva teori, metod och process. För att använda sig av empowerment inom socialt arbete 

krävs dels ett samarbete mellan socialsekreterare och brukare men också en uppmärksamhet 

gentemot brukarens starka sidor, vidare ska fokus ligga både på brukaren som individ och 

dennes sociala förhållanden (Hermodsson 1998:10). För att socialarbetaren ska kunna stärka 

brukaren bör en positiv relation dem emellan byggas upp, det innebär att socialarbetaren 

måste förstå brukaren och hans eller hennes önskemål och åsikter. Socialarbetaren bör också 

vara medveten om sin egen roll och bemöta brukaren på ett ödmjukt sätt (Payne 2005:427). 

Att ta fasta på brukarens rättigheter, ansvar och behov ligger också inom ramen för 

empowerment inom socialt arbete (Hermodsson 1998:10). För socialsekreteraren innebär 

detta att dels vara medveten om sin maktposition gentemot brukarens önskemål och behov, 

samtidigt som hon måste vara uppmärksam på sin egen maktlöshet att själv kunna påverka 

samhälleliga förhållanden (ibid.). För att skapa förutsättningar för delaktighet bör 

socialarbetaren agera på ett sätt som brukaren finner tillförlitligt och trovärdigt samt visa 

ömsesidighet, lyhördhet och direkthet för brukarens behov (Payne 2005:424). Socialarbetaren 

ska hjälpa brukaren att öka sin känsla av makt, denna makt ska sedan kunna användas inte 

bara gentemot socialarbetaren men också samhället i stort. Socialarbetaren ska således stärka 
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brukaren så att denne exempelvis blir medveten om sina medborgerliga rättigheter 

(Hermodsson 1998:10). Brukaren skall även stärkas på så sätt att den på egen hand kan 

hantera sin situation i samhället. Detta genom att engagera sig i exempelvis grupper som 

startas av socialtjänsten där brukaren kan arbeta för att förändra sin situation. Andra relevanta 

insatser kan således innefatta hjälp att förbättra relationer till exempelvis familj, grannar och 

vänner. Insatser som omfattas av empowerment berör således både individ, grupp och 

samhälle. Att arbeta på detta sätt innebär att brukaren kan bli bättre rustad i samhället vilket 

skapar förutsättning för att brukaren ska kunna se sig själv som en aktör i ett större 

sammanhang (ibid:11).  

 

Att fokusera på brukaren som aktör kan dock innebära vissa svårigheter. Att endast se 

brukarens starka sidor kan vid ett misslyckande leda till att skulden läggs helt och hållet på 

brukaren. Betydelsen av strukturella förhållanden underskattas ofta, om empowerment ska 

framstå som ett seriöst arbetssätt måste arbetet med individuella och strukturella förhållanden 

gå hand i hand. Vidare önskar brukare inte alltid medverka själva, om socialsekreterare anser 

att brukare bör använda sig av sina valmöjligheter och gärna öka dem, så måste de också 

kunna acceptera att brukaren gör ett medvetet val att inte medverka i processen (Rønning 

2007:46). Inom det praktiska arbetet skall empowerment inte användas på så sätt att man 

ignorerar en individs eller en grupps faktiska begränsningar (Bransford 2011:35 f).  

 

5.3 Empowerment med fokus på individen 
 

Att stärka och ge makt åt en individ kallas ibland för psykologisk empowerment. Ett sätt att 

bedriva detta arbete kan vara genom kognitiv beteendeterapi, men andra psykologiska 

strategier kan vara lika verksamma. För socialarbetaren gäller det att se brukaren som en 

värdefull kunskapskälla i det egna ärendet. För att detta ska vara möjligt behöver även 

brukaren se sig själv som en kunskapskälla, vilket oftast inte är fallet i början av samarbetet 

dem emellan. Detta hindrar således både socialarbetaren och brukaren och kan kräva en hel 

del arbete från främst socialarbetarens sida som då i ett första steg behöver motivera och 

uppmuntra brukaren till delaktighet. Andra svårigheter som kan relateras till brukaren kan 

vara bristande kunskap och resurser som kan innebära en låg kompetens när det kommer till 

att få ut så mycket som möjligt av ett möte eller en organisation. Har brukaren dåligt 

självförtroende innebär det ännu ett hinder för delaktighet. Målet för socialarbetaren bör vara 

att möjliggöra för brukaren att se sig själv som handlande och självständig. Detta kan göras 
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genom att exempelvis informera brukaren om dennes rättigheter, samt att se, och förmedla 

denna syn på arbetet med brukaren som ett partnerskap (Adams 2008, kap. 5).  

 

 

5.4 Makt inom socialt arbete 
 

Socialtjänstens makt kan beskrivas som organisatorisk vilket innebär att socialarbetarens makt 

gentemot brukaren kommer av organisationen denne arbetar inom snarare än henne som 

individ. Socialarbetaren har genom sina arbetsuppgifter stort inflytande över brukarens liv och 

kan i vissa fall kräva motprestationer från brukaren som exempelvis urinprov. Att 

socialtjänsten ställer vissa krav på brukaren är inte alltid fel, men innebär dock att brukaren är 

beroende av krav och förväntningar hos socialtjänsten. Maktrelationen mellan brukare och 

socialarbetare är ojämlik vilket kan förklara varför brukaren inte alltid framhåller sina behov 

och önskemål för att på så vis få den hjälp han eller hon önskar (Socialstyrelsen 2003:33). Om 

individer upplever att deras handlingar inte påverkar vad som händer med dem, skapas 

förväntningar om att deras agerande i det stora hela inte kommer att leda till något positivt. 

Detta leder till att deras förmåga till ett fungerande beteende även i andra situationer blir 

sämre och bidrar till bristande motivation, personer som under största delen av sitt liv har 

saknat makt, riskerar att drabbas av inlärd hjälplöshet (Payne 2005:429). För stor betoning på 

makt och maktrelationer kan dock i vissa fall innebära att socialarbetaren tvekar att utöva sin 

makt vid tillfällen då det verkligen behövs, makt behöver således inte alltid vara förtryckande, 

maktrelationen mellan socialarbetare och brukare kan ha dynamiska effekter och stärka båda 

parter (Socialstyrelsen 2003:33).   

 

6. Resultat och analys 
 

I denna del presenteras och analyseras studiens resultat. Avsnittet inleds med en presentation 

av intervjupersonerna. Resultaten redovisas utifrån studiens teman: makt, förtroende och 

delaktighet. Efter varje presenterat tema följer en analys med utgångspunkt i tidigare 

forskning. 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

För att säkra anonymiteten använder vi oss av fiktiva namn. 

 



19 
 

Anna är 42 år och missbrukade alkohol och andra droger under 15 års tid. Hon berättar att det 

var på slutet som det blev destruktivt. Den senaste hjälpinsats som hon fick via socialtjänsten 

var för cirka tio år sedan. Hon kontaktade själv ortens behandlingscenter varvid hon 

därigenom blev beviljad sluten behandling. Behandlingsformen var 12-stegs modellen och 

pågick under fem veckor. Vid insatstillfället levde hon med en man och två barn. Anna hade 

och har ett stort socialt nätverk. Anna har fast jobb. 

 

Patrik är 56 år och fick sin senaste hjälpinsats via socialtjänsten 2010. Han kontaktade ortens 

behandlingscenter på egen hand men med stöd av vänner och arbetskamrater. Patriks 

önskemål var att få åka iväg på avgiftning. Någon behandling ville han inte ha då han hade 

gjort två behandlingar tidigare. Dessa behandlingar var slutna och av formen 12-

stegmodellen. Han visste denna gång vad han behövde göra för att blir nykter. Patrik 

beviljades avgiftning efter många om och men. Vid insatstillfället levde han ensam.  Patrik 

hade jobb vid insatstillfället och har även jobb idag. 

 

Johan är 52år och fick sin senaste hjälpinsats för omkring tio år sedan. Han kontaktade ortens 

behandlingscenter på egen hand men med stöd av sin fru. Han beviljades en fem veckor lång 

sluten behandling. Behandlingen var av 12-stegs modell. Johan hade genomgått behandlingar 

tidigare som han inte hade fullföljt. Johan hade jobb vid insatstillfället och har fast jobb idag. 

 

Kalle är 43 år och fick sin senaste hjälpinsats 2010.  Han fick kontakt med socialtjänsten på 

grund av att han i sitt missbruk råkade illa ut och hamnade på sjukhus. Kalle fick åka på 

avgiftning och sen tillbaka till sjukhuset för att fortsätta sin vård där. När han hade vårdats 

färdigt på sjuhuset beviljades Kalle av socialtjänsten en öppenvårds behandling på den ort där 

han bor, vilket var hans önskan. Han hade fått behandling av den formen tidigare vid ett 

tillfälle. Behandlingsformen var av 12-stegs modell. Johan har daglig sysselsättning i form av 

ett arbetsprojekt. 

 

Karin är 64 år och fick sin senast hjälpinsats för tio år sedan. Hon tog själv kontakt med 

ortens behandlingscenter men med stöd av anhöriga. Karin åkte först på avgiftning. Sen 

beviljade socialtjänsten en sluten behandling under fem veckor. Hon hade ingen erfarenhet av 

socialtjänsten sedan tidigare. Vid insatstillfället levde Karin med sin man. Karin hade jobb vid 

insatstillfället och har fortfarande jobb i form av ett eget företag. 
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6.2 Makt 
 

Med makt avses brukarens förmåga att själv eller tillsammans med socialarbetaren kunna 

påverka sin egen situation, där möjligheten till att själv definiera sina egna behov ses som en 

viktig aspekt (Payne 2005:424). Även hur brukarens självkänsla påverkades av möten med 

socialarbetaren, då detta kan ha betydelse för brukarnas förväntningar och upplevelse av makt 

och kontroll (ibid).  

 

Tre av intervjupersonerna uppgav att de sökte hjälp på egen hand, de två andra fick hjälp av 

anhöriga att ta kontakt med socialtjänsten, alla intervjupersoner sökte dock hjälp frivilligt. Tre 

av intervjupersonerna uppgav att de upplevt att de kunde påverka sin egen situation på så sätt 

att de gavs möjligheten att välja om de ville ha behandling för sitt missbruk eller inte.  

 

 

Anna: ja påverkan på så sätt att jag fick själv välja om jag ville ha behandling eller inte ha 

behandling, inom tolvstegsbehandling var det då… och sen fick jag välja själv då om jag ville åka 

på behandling eller inte, så det vart ju lite förvirrande. 

 

 

Två av intervjupersonerna uppgav att de fick kämpa för att få hjälp, dessa personer använde 

sig av hot för att göra sin röst hörd. Flera av Intervjupersonerna uppgav även att de kände sig 

maktlösa inför socialarbetaren. Denna känsla förmedlades starkast av de personer som 

genomgått en eller flera behandlingar tidigare. 

 

 

Patrik: Det är ju bra det sa jag, tar jag livet av mig i natt, då ansvarar ni för det? Det gjorde de ju 

inte. Då gick de ut och ringde upp och fick klartecken att jag fick åka till behandlingshem. Det var 

lite utpressning där, så då gick det bra. Då fick jag åka dit omgående.  

 

En del av intervjupersonerna har genom åren genomgått flera behandlingar och beskriver att 

det i dagsläget är svårare att bli beviljad slutenvårdsbehandling jämfört med för ett tiotal år 

sedan. En av personerna vi intervjuade uppgav att han hade en känsla av att detta hade 

ekonomiska orsaker och reflekterar över att det är billigare för kommunen att endast erbjuda 

öppenvård men att detta är ett alternativ som inte passar alla. 

 

Patrik: Nej, jag upplever det som jävligt tungrott, sociala. Jag känner ju mycket folk här i staden… 

det har blivit väldigt svårt att få hjälp, alltså att få åka iväg på behandlingar. Dom har ju här i 

staden, den öppna. Men det är inte alla som det passar. Mig hade det inte passat tror jag.  

 

Vi ville även veta hur deltagarnas självkänsla påverkades av mötet med socialarbetaren. På 

frågan om hur intervjupersonerna kände sig efter mötet med socialarbetaren svarade 
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deltagarna lite olika. Hälften av dem uppgav en positiv känsla och beskrev det som befriande 

att få prata om sina problem med någon. En av dessa intervjupersoner uppgav att det skulle bli 

skönt att få åka på behandling och genom det ”åka ifrån hela sitt liv”. Något intressant är att 

de personer som uppgav en positiv känsla efter mötet med socialsekreterare, är de personer 

som har varit nyktra eller drogfria relativt länge, jämfört med de som uppgav en mer negativ 

känsla efter mötet.  

 

Anna: ja, jag kände mig nog ganska… ja men på något sätt befriad för jag hade det ju jobbigt 

hemma, och jag hade ju fått välja att jag skulle få åka på en behandling och för mig handlade det 

mycket om att vad skönt att få komma bort… så det kändes ganska skönt att jag hade tagit ett 

beslut. 

 

De intervjupersoner som beskrivit en negativ känsla efter mötet med socialarbetaren uppger 

de att de känt sig dåligt behandlade. En person uppgav att han inte kände att han fick någon 

kontakt alls, att det kändes som att socialarbetaren bara såg honom som ännu ett fall på 

hennes bord. Gemensamt för dessa deltagare är att de beskriver en känsla av maktlöshet inför 

socialtjänsten i stort och att de kände sig tvingade att göra som socialarbetaren sade.  

 

Johan: jag tror att hon tyckte nog inte om missbrukare… så tror jag att det var. Hon var ganska 

uttryckligen klar med det också, hon var ju ganska tuff så i sin framtoning. Hon sa vissa saker 

som… Men det spelar ingen roll för att… jag hade inte så mycket att välja på då eftersom jag ville 

ha behandling. Så jag låg ju i minusläge där så jag var ju tvungen att… det var ju hon som 

bestämde om jag fick åka iväg., så på något sätt... om jag höll på att tjafsa, så var det väl ganska 

bra att jag fick en gränssättning där… att jag skulle vara tyst där eller något… så jag vet inte.  
 

Frågan om intervjupersonerna fick berätta om sig själva och sina behov angående behandling 

eller andra hjälpinsatser för socialarbetaren har besvarats på lite olika sätt i våra intervjuer. 

Gemensamt för alla intervjupersoner var att de hade svårt att förstå frågan. Vi fick således 

förklara för alla intervjupersoner vad vi avsåg med denna fråga och fick endast korta 

uttalanden som svar. Detta skulle kunna ses som ett misslyckande från vår sida som 

intervjuare, men kan även tolkas som att detta fenomen var helt främmande för 

intervjupersonerna. 

 

Patrik: Eeh, nej… det får man ju inte. 

 

Anna: nej absolut inte 

 

Johan: nej, nej, nej, nej 

 

Ingen av deltagarna uppgav att de kände sig stärkta i och med kontakten med socialtjänsten, 

utan framhäver då istället personal eller andra brukare på behandlingshem eller inom 
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öppenvården. Ingen av de intervjuade uppgav heller att de fått information av socialtjänsten 

om sina rättigheter enligt socialtjänstlagen. 

 

Patrik: Nej, oh nej. Den får man inhämta själv. Man får ingen information alls. Det får ingen 

information om. Vet du ingenting, ja då blir det som de vill… många gånger. Det ligger i ens eget 

intresse att fiska upp sådana grejer. 

 

Att jobba för att stärka brukares självkänsla och på så sätt stärka deras personliga resurser 

innebär nytta för brukaren. Detta kan ske genom exempelvis kontinuerlig kontakt mellan 

socialarbetare och brukare före, under och efter behandling (Brun & Rapp 2001). Ingen av 

intervjupersonerna uppgav vid intervjutillfället att de upplevt något sådant stöd från 

socialtjänsten, några har dock framhållit familj, vänner, anställda på behandlingshem eller 

andra brukare som engagerade i dem och deras situation. Att intervjupersonerna som deltagit i 

studien inte upplevt stöd i form av personligt engagemang från socialtjänsten skulle kunna 

bero på att socialarbetare kan se klienter med missbruksproblem som behövande och 

bristfälliga på grund av deras sjukdom (Bryant et al 2008). En annan förklaring till varför 

intervjupersonerna upplevt att de inte känt kontroll över den egna situationen eller fått 

möjligheten att själv definiera sina problem kan kanske förklaras genom maktskillnader dem 

emellan, socialarbetarens vetenskapliga kunskaper om missbruk och missbruksbehandling kan 

inte sällan ställa till problem på så sätt att den kontroll och makt brukaren faktiskt har istället 

lämnas över till socialarbetaren (Fischer & Neale 2008). Obalansen i makt mellan 

socialarbetare och brukare kan förstärkas ytterligare om brukaren inte får information om sina 

rättigheter (Skau 2007:37).   

 

6.2 Förtroende 
 

Under denna rubrik presenteras intervjupersonernas upplevelser av hur de blivit bemötta av 

socialarbetare. Intervjupersonerna fick redogöra för de egenskaper de såg som viktiga för en 

förtroendeingivande relation mellan dem och socialarbetaren. 

Ur svaren från intervjupersonerna har vi funnit egenskaper och faktorer som: förståelse, 

empati, ömsesidighet, snälla, ärlighet, tillit, saklig, kunnig, erfarenhet, förmåga att sätta sig in 

i brukarens situation, mänsklig, ej dömande samt möjligheter till att träffa samma 

socialarbetare under en längre tid, som viktiga för att de ska känna förtroende för 

socialarbetare. Egenskaper som lyftes fram som förtroendeingivande av flera intervjupersoner 

var empati, förståelse, tillit och ärlighet.  Även den spontana känslan de fick när de mötte 

socialarbetaren sågs som viktig. Ett par av intervjupersonerna uttryckte sig på följande vis: 
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Kalle: Ärlighet, är det viktigaste för mig. Det minsta lilla så märker jag att den ljuger. Eller att den 

är oärlig på något vis. Då tappar jag totalt förtroende för den människan. Då har de svårt att jobba 

sig tillbaka sin tillit hos mig. Jag har levt ett sådant liv, vi är gamla och jag har lärt mig om det är 

bullshit. Jag ser ganska fort om det är oärlighet. 

 

Patrik: det hör jag ju ganska snart om jag får förtroende för en människa… på alltihop… på röst 

och att de inte är överlägsen på något sätt. Då skulle jag inte få något förtroende, om jag skulle 

känna mig nedtryckt. De ska ha en god människokännedom och då menar jag inte att de måste ha 

varit missbrukare själv. De ska ha empati, det är väldigt viktig det. Alltså någon som kan sätta sig 

in i min situation… hur jag känner mig. 

 

Det som också framkom i intervjupersonernas berättelser var att de beskrev att det var viktigt 

att socialarbetare hade erfarenhet och förståelse. Intervjupersonerna påpekade dock att detta 

inte behöver innebära att socialarbetare skulle haft egna erfarenheter av missbruk, här lyfte 

många istället återigen fram empati som den viktigaste egenskapen. Huruvida 

intervjupersonerna hade känt förtroende för den socialarbetare de hade kontakt med 

besvarades på olika sätt. Två av intervjupersonerna var tydliga med att säga att de inte kände 

förtroende för socialarbetaren de träffade. De tre andra intervjupersonerna svarade motstridigt 

på så vis att de började med att svara ja på frågan men fortsatte med att berätta vad som gjorde 

att de inte kände förtroende.  

 

 

Anna: Ja, alltså hon var ju väldigt snäll och verkade ha empati, men det kändes på något vis som 

att hon hade någon form av bristande... alltså att hon inte var så insatt i det på något vis... eftersom 

man söker ju hjälp av någon anledning för att man mår dåligt och sen får då, i sin förvirring, välja 

om man vill ha behandling eller inte ha behandling eller att ska du dricka så ska du dricka lite 

mindre… ja… jag tyckte det var lite konstigt på något vis. Det kändes som att hon inte visste, eller 

så visste hon och så är det jag som bara är förvirrad. Men jag tyckte att hon behandlade mig sjyst, 

det gjorde hon. 

 

En annan uttryckte bland annat att de hade kunnat känna mer förtroende om de hade fått en 

möjlighet att fördjupa sin relation till socialarbetaren på så vis att de skulle haft kontakt med 

socialarbetaren på ett mer personligt plan och under en längre tid. 

 

Karin: … Jag tror att jag kände mer förtroende för en kille som jag haft kontakt med under alla år 

som jobbar på [...] som jag tog kontakt med när jag kom hem också. 

 

Det personer som hade fått hjälpinsatser för en längre tid sedan och som uppgav att de vid 

insatstillfället inte kände förtroende för den socialarbetare de mötte påpekade att de nu i 

efterhand kunde se att bemötandet var helt okej.  

 

Johan: Ja, då fick jag ju henne då, hon var ju ny där då och på något sätt så talade hon om för mig 

(fnyser)… och satte jävligt snäva gränser och det tyckte jag var jävligt uppkäftigt, men det var ju 

jag som var så kraschad. Jag tyckte alla som sa emot mig då var dumma i huvet förmodligen, men 
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som jag ser det idag så var hon ju jättebra på det här. Det är väl en form av kärlek det med, att sätta 

sådana hårda gränser tror jag.  

 

De övervägande svaren som intervjupersonerna uppgav var att de inte kände att 

socialarbetaren var engagerade i dem i den utsträckning som de hade önskat. De uppgav det 

som önskvärt att socialarbetaren var mer på samma nivå som dem men även mer ödmjukhet 

önskades.  

 

Johan: Ja, men hon var inte känslomässigt engagerad… det är väl rätt bra det också i och för sig 

kanske… men hon var jävligt konkret, hon kom dit till det behandlingshemmet och hon höll inte 

på att smöra någonting, och hon daltade inte eller någonting, utan hon gjorde sitt jobb… punkt 

slut. Och då när jag var känslomässigt helt ur form så att säga, tyckte jag att hon var väldigt kall 

och hård och så där bitsk och nästan på gränsen till bitter.  Men idag så kanske jag ser det på helt 

annat sätt. Hon har haft en massa tjafsiga missbrukare helt enkelt och hon hade bestämt sig för att 

ha den här gränssättningen för sin egen och deras skull också. 

 

Kalle: Jag hade önskat att hon var en människa som var mer på markplan med de andra och med 

oss… och lärde känna oss som personer och inte bara som patienter. För det var så hon gjorde… 

och gör. Förra som jobbade där var juste, vi vart som kompisar. Vi hade jävlig kul liksom. Vi 

umgicks och det gör inte hon. Hon sitter på sitt jävla kontor och gör sitt jobb… Hon ska inte vara 

där, det anser jag fortfarande. Fast de har ställt upp så tycker jag att hon är på helt fel ställe. 

 

Kvalitéen i en relation kan beskrivas som den spontana känslan man får när man träffar en 

annan person. Relationens kvalitet kan vara en viktig faktor för hur hjälpsam den är och den 

kan ta lång tid att bygga upp. Intervjupersonerna i studien hade inte möjlighet att välja 

socialarbetare vilket kan innebära att deras relation med den socialarbetare de tilldelats kanske 

inte alltid var det bästa alternativet (Denhov & Topor 2011). Att en av intervjupersonerna 

väljer att efter avslutad behandling ta kontakt med någon annan än hennes socialarbetare för 

att få stöd och uppmuntran stämmer väl överrens med ovanstående påstående. 

Intervjupersonerna i denna studie har i stort beskrivit samma eller liknande egenskaper och 

faktorer som redovisats av Denhov och Topor (2011) som förtroendeingivande. Vid en god en 

relation mellan socialarbetare och brukare kan brukaren ges bättre möjligheter att se sina 

starka sidor och därmed få en bättre självbild (Brun & Rapp 2001). Våra resultat kan tolkas 

som att intervjupersonerna inte haft en särskilt bra relation med sina respektive socialarbetare 

vilket således borde innebära att relationen inte stärkt deras självbild. Brukarna i denna studie 

har dock förändrat sina liv med hjälp från bland annat socialarbetaren och personal på 

behandlingshem, så en bra relation med någon av dessa bör ha uppstått någonstans på vägen. 

Just relationen mellan hjälpare och brukare pekas ut som avgörande för ett tillfrisknande i 

forskningsrapporter av bland annat Brun och Rapp (2001).   
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6.3 Delaktighet 
 

Under denna rubrik kommer vi redogöra för hur intervjupersonerna upplevde att de kunde 

påverka beslut och eller planering av hjälpinsatser.  

 

Intervjupersonerna berättar att de fått vara delaktiga i processen på så sätt att de hade 

möjlighet att tacka ja eller nej till hjälp. Ingen av intervjupersonerna upplevde dock att de 

hade något egentligt val angående hjälpinsats/behandlingsform, endast ett alternativ lyftes 

fram av socialarbetarna.  

 

Anna: Alltså det var så fokuserat på bara en behandling, liksom en tolvstegsbehandling eller inte, 

och jag fick välja också om jag ville gå i öppen vård eller inte, så det handlade bara om en 

behandling.… nej, men kanske jag hade behövt någonting annat, ja. Som nu när jag är lite äldre 

och det har gått ett antal år så tror jag till exempel att… någon form av KBT, det har jag ju också 

gått under åren, jag tror kanske att hade jag fått det erbjudet så hade jag kanske valt någonting 

annat, men nu fanns bara en sak att välja på. 

 

Två intervjupersoner uppgav att de kände sig som mindre värda, och på grund av denna 

känsla inte kände att de hade någon möjlighet att påverka bland annat planering eller beslut av 

vård. Ingen av intervjupersonerna uppgav att de fått information av socialsekreterare om sina 

rättigheter enligt socialtjänstlagen. En av personerna uppgav att han upplevde det som att det 

var upp till var och en att inhämta sådan information.  

 

 

Patrik: Nej oh nej. Den får man inhämta själv. Man får ingen information alls. Det får ingen 

information om. Vet du ingenting, ja då blir det som dom vill. Det ligger i ens eget intresse att 

fiska upp sådana grejer. 

 

 

De intervjupersoner som genomgått tolvstegsbehandling tidigare och önskat sig en liknande 

behandling igen uppgav att de fått vara med och påverka planering och beslut av vård. 

 

Kalle: Jag vet vad jag behöver, så jag är en ganska bra terapeut till mig själv när det behövs. Jag sa 

vad jag ville ha, att jag ville börja på öppenvården, göra min behandling och börja jobba igen och 

det fick jag.  

 

Patrik: Då kan jag ju gå tillbaka till de gånger jag har gjort… ja, vissa delar faktiskt. Jag har ju fått 

förlängning en vecka en gång och det påverkade jag själv och godkändes från sociala då. Och jag 

har ändå fått tre hela fulla behandlingar… och sen lite andra grejer. En sak måste jag säga… det 

här var -95 jag åkte första gången… det var enklare då. Det var mycket enklare att få hjälp. Idag är 

det värre, det kan jag säga… betydligt värre 

 

Slutligen uppgav fyra av de intervjuade att de hade önskat vara mer delaktiga i planering och 

beslut av vård eller andra hjälpinsatser. Något motstridigt uppger dock många att de vid 
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tidpunkten för kontakten med socialtjänsten upplevde det skönt att någon annan fattade 

besluten åt dem. Någon påpekar också att även om hon ville vara mer delaktig så fanns det 

ändå bara ett behandlingsalternativ att välja på. Ingen av de intervjuade uppger att de fått 

information om fler än en behandlingsform. En av de intervjuade uppger att det inte finns 

någon annan behandlingsform än tolvstegsprogrammet.  

 
Anna: ja men jag hade ju bara ett alternativ att välja på och det var ju en behandling eller inte... det 

va det, jag fick ju välja om jag ville ha behandling eller inte, men det fanns ju bara en form att 

välja på  

 

Patrik: Nej, faktiskt inte. Ja, innan man får åka så är det viktigt att man får vara delaktig och att 

man får föra en konversation. Men den person som ska få komma iväg måste få stöd och 

uppmuntran… Jag vet inte hur dom har det med motivationsutbildningar och sånt där… för alla 

vill inte sluta dricka. Det tog ju mig 15 år!  
 

Att vissa intervjupersoner kände sig lättade över att inte behöva fatta beslut om behandling på 

egen hand skulle enligt Fischer och Neale (2008) kunna tolkas som att de överlämnar sig helt 

till socialarbetaren och på så sätt slipper känna ansvar. Samma forskare har dock dragit 

slutsatsen att brukare som känner sig delaktiga i hela processen, det vill säga även i planering 

och vård, i större utsträckning inte väljer att avbryta sin behandling. De lyckas även i större 

utsträckning jämfört med de brukare som inte känt sig delaktiga med att exempelvis hitta 

arbete. Det viktiga är emellertid att brukaren känner sig delaktig i hela behandlingsprocessen 

(ibid). Steinholtz Ekecrantz skriver att ett starkt skäl till att brukare ska få vara delaktiga i 

planering av insatser ”är att de vet när utbudet av behandling och andra insatser inte matchar 

behovet” (2008:111). Hon menar vidare att rätten att definiera problem inte längre ägs endast 

av socialarbetare, brukarnas kunskaper skall även de ses som giltiga. Genom ett aktivt 

brukardeltagande kan valda insatser få ökade effekter (ibid:111f). 

Att personerna vi intervjuat endast blivit erbjudna ett behandlingsalternativ går således stick i 

stäv med vad som sägs i litteraturen. Detta kan enligt Klingemann och Bergmark (2006) ha 

bland annat politiska, ekonomiska och kulturella orsaker. En av våra intervjupersoner 

påpekade detta då han ansåg att det var en fråga om ekonomi som avgjorde vilken typ av 

behandling han fick.  

 

 

 
 
 

7. Analys utifrån Empowerment 
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I denna del kommer intervjumaterialet att analyseras utifrån vald teori. Varje tema analyseras 

för sig. Där det behövs kommer exempel på fenomen förtydligas genom citat från 

intervjupersonerna, citaten är koncentrerade för att fånga huvudinnebörden av vad 

intervjupersonerna sagt. Då många fenomen som tas upp i studien, enligt empowerment-teori 

kan anses ha samma orsaker kommer vissa upprepningar att ske. Detta kommer dock att 

tydliggöras i den avslutande diskussionen. 

 

7.1 Makt  
 
Flera av personerna som deltog i denna studie uppgav vid intervjutillfället att de kände sig 

maktlösa inför socialarbetaren och socialtjänsten. Några har använt sig av hot för att få sin 

vilja igen och någon kände att han fick ge med sig eftersom han upplevde att han hamnat i 

underläge efter en tidigare misslyckad behandling. Kalle berättar:”… jag har bara fått böja 

på nacken och göra som de vill. I min situation som människa är jag en tvåa. Inom 

socialtjänsten är man alltid en två.”  

 

Enligt empowerment-teori bör socialarbetaren jobba aktivt för att stärka brukarens känsla av 

makt och kontroll över sitt liv och sin situation (Hermodsson 1998:10). Att ge en individ makt 

är dock inte oproblematiskt när det är upp till maktutövaren att ge den på så sätt att 

socialarbetaren arbetar inom en organisation vars lagar och praxis inte alltid tillåter denna 

makttransaktion att äga rum (Adams 2008:61). Att exempelvis informera brukare om sina 

juridiska rättigheter utifrån socialtjänstlagen kan ses som ett steg på vägen att stärka brukarens 

känsla av makt och kontroll. Detta har enligt intervjupersonerna i denna studie aldrig skett, 

vilket kanske delvis kan förklara deras känsla av maktlöshet. En socialarbetare som arbetar 

för att stärka och ge makt åt brukare bör enligt empowerment-teori fokusera på brukarens 

starka sidor (Hermodsson 1998:10). Sådant arbete kan förknippas med kognitiva och 

humanistiska synsätt då vikt bör läggas vid att göra brukarna medvetna om sin kompetens 

samt att utveckla den (Payne 2005:424), målet med ett stärkande arbete är att dels få brukaren 

att se samarbete med andra som något positivt och på så sätt bli bättre rustade i samhället, 

men även att skapa en medvetenhet om att brukarna själva i ett sådant samarbete har något att 

bidra med (Adams 2008:100). Intervjupersonerna i denna studie beskriver dock sig själva som 

mindre värda och som andra klassens medborgare i samband med kontakt med socialarbetare, 

vilket kan tolkas som att deras styrkor aldrig lyfts fram av socialarbetaren. Ytterligare ett citat 

från Kalles intervju illustrerar: ”Jag har inte så mycket att säga till om, jag gör allt som de 
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säger. Passar det inte så är det bara att dra”. Två av intervjupersonerna uppgav vid 

intervjutillfället att de visste vad de behövde för hjälpinsatser för att komma ur sitt missbruk 

och kunde även förmedla denna önskan till sina respektive socialarbetare. Dessa brukare fick 

de hjälpinsatser de önskade, men upplevde samtidigt att de fick kämpa för att få sin vilja 

igenom. Även om det inte var helt enkelt för brukarna, fick de ändå förmedla sina kunskaper 

om sig själva, detta kan tolkas som att socialarbetarna till viss del såg dem som 

kunskapskällor i det egna ärendet (Hermodsson 1998:10). Att dessa intervjupersoner ändå 

beskrivit sig som maktlösa inför socialarbetaren kan bero att vissa motprestationer krävdes av 

dem för att bli beviljad den hjälpinsats de önskat (Socialstyrelsen 2003:33). Socialarbetarens 

kunskaper om makt och maktlöshet kan spela en roll i hur de interagerar med brukaren. 

Bristande kunskaper kan innebära att socialarbetaren saknar viktiga verktyg för att stärka 

brukaren (ibid:94) vilket ytterligare kan förklara varför intervjupersonerna beskriver en känsla 

av maktlöshet.  

 

7.2 Förtroende 
 

Två av intervjupersonerna svarade direkt att de inte känt förtroende för socialarbetaren de 

träffade, övriga intervjupersoner gav motstridiga svar på så sätt att de först svarade positivt, 

men fortsatte sedan med att berätta om vissa aspekter som gjorde att de inte kände förtroende 

för socialarbetaren. Intervjupersonerna uppgav bland annat bristande kunskap, ingen eller 

bristande empati, bristande engagemang, otydlighet, för kort kontakt och upplevd oärlighet 

som orsaker till varför de inte kände förtroende för socialarbetaren. Att intervjupersonerna 

uppgav att de inte kände förtroende för socialarbetaren skulle kunna bero på att 

socialarbetaren genom bristande förståelse och ödmjukhet har misslyckats med att bygga upp 

en positiv relation med brukaren (Payne 2005:427). Johans citat illustrerar kanske denna 

känsla: ”Hon var ju inte känslomässigt engagerad, då när jag var känslomässigt helt ur form, 

då tyckte jag att hon var väldigt kall och hård och så där bitsk och nästan på gränsen till 

bitter”. 

 

En orsak till varför socialarbetarna enligt intervjupersonerna inte lyckats med att förmedla 

förtroende kan enligt empowerment-teori vara att de själva inte är tillräckligt stärkta och 

därmed saknar förmåga att stärka andra (Adams 2008:93). Detta kan förtydliga svårigheten 

med att stärka brukare via socialarbetarens egen styrka då empowerment-arbete skall ses som 

ett samarbete mellan socialarbetare och brukare. Traditionellt socialt arbete bortser ibland 
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ifrån den hjälplöshet brukare kan uppleva i sitt dagliga liv, vilket kan innebära att 

socialarbetaren förutsätter att brukaren kommer att anpassa sig efter honom eller henne istället 

för att arbeta mot ett gemensamt mål (ibid:95 f). Ett annat skäl till varför brukarna i denna 

studie uppgett att de ej känt förtroende för socialarbetaren kan vara att de upplevt en 

betydande maktskillnad dem emellan, detta beskrivs genom att intervjupersonerna önskat att 

socialarbetaren varit mer på samma nivå som dem. Att det finns maktskillnader mellan 

brukare och socialarbetare som påverkar relationen dem emellan kan ej bestridas 

(Hermodsson 1998:12), målet med ett empowerment-orienterat arbetssätt bör dock vara att i 

den mån det är möjligt överföra makt från socialarbetaren till brukaren (Payne 2005:416), 

problem uppstår då socialarbetaren inte har eller ges möjlighet att göra detta på grund av 

organisatoriska skäl (Adams 2008:14).  

 

Vi finner att socialarbetarnas svårigheter med att bygga upp en förtroendeingivande relation 

med brukaren har flera orsaker. Den främsta är kanske grundad i myndigheten de arbetar i, att 

påstå att socialarbetare är överansträngda och under organisatorisk press att klara sina ärenden 

under begränsad tid är antagligen inte helt felaktigt. Skulden för misslyckade relationer med 

brukare ska således enligt vår tolkning inte endast läggas på socialarbetaren. Ett av skälen 

som angetts till varför brukarna inte upplevde förtroende för socialarbetaren är brist på 

kunskap. Även detta problem anser vi kunna härledas främst till organisationen, men det 

borde även ligga i socialarbetarens eget intresse att besitta kunskap inom sitt arbetsområde. Vi 

anser dock att förtroende även till viss del kan förknippas med personliga egenskaper och 

erfarenheter hos både brukare och socialarbetare som kanske bättre kan analyseras utifrån en 

psykologiskt grundad teori, då vi ej finner svaret endast genom empowerment-teori. 

 

7.3 Delaktighet 
 

Intervjupersonerna uppgav vid intervjutillfället att de fått vara delaktiga till viss del då de 

hade valet att tacka ja eller nej till insatsen de blev erbjudna. Vidare ansåg merparten av 

intervjupersonerna att de inte på något vis hade möjlighet att välja den behandlingsmetod som 

de önskade då endast ett alternativ lyftes fram av socialarbetaren de träffade. Ingen av 

intervjupersonerna blev informerade om sina rättigheter. Ett par av dem uppgav att de kände 

sig mindre värda och såg då att de inte hade någon möjlighet att vara delaktiga i de beslut som 

togs. Fyra av intervjupersonerna berättade att de önskade att de fått vara mer delaktiga men att 

de å andra sidan tyckte att det i stunden kändes bra att någon annan tog besluten åt dem. Att 
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Intervjupersonerna inte ansåg att de fått vara delaktiga i processen kan ha att göra med att de 

inte har fått tillräckligt med tid med socialarbetaren, intervjupersonerna uppgav att de ibland 

upplevde mötena med sina socialarbetare som tidsbegränsade och rutinmässiga, Patrik 

uttryckte sig på följande vis: ”Det är ju en mall ´nej nu måste vi sluta här´… så är det ju”.  

Enligt empowerment-teori är brist på passande metoder för främjandet av delaktighet i 

samband med etablerade rutiner en tänkbar orsak till att brukarna upplevde en eventuell 

uppmuntran till delaktighet som bara för syns skull (Adams 2008:98). Detta kan ytterligare 

exemplifieras med hjälp av intervjupersonernas berättelse i denna studie då de hävdar att de 

har fått ett val, behandling eller inte behandling men ingen möjlighet att välja 

behandlingsform. Det vill säga att de har fått en valmöjlighet men ingen valfrihet, Anna 

berättar: ”jag fick själv välja om jag ville ha behandling eller inte ha behandling, inom 

tolvstegsbehandling var det då”. Att de kände sig mindre värda och att de tyckte att det i 

stunden kändes skönt att socialarbetaren tog besluten åt dem kan tydliggöras genom begreppet 

inlärd hjälplöshet vilket inom empowerment-teori kan förklaras som en sinnesstämning som 

innebär att människor inter ser någon mening med att engagera sig på grund att tidigare 

misslyckanden (ibid. 99). Anna säger: Jag mådde ju psykiskt dåligt på grund av hela mitt liv 

så jag tror att min vilja då var kanske att någon annan skulle ta beslut åt mig för jag tyckte 

det var jobbigt att fatta egna beslut för jag visste inte om det var rätt eller fel, jag var så 

osäker”.  

 

Ett sätt för att socialarbetaren engagera brukaren till delaktighet kan vara att visa lyhördhet 

inför brukarens behov (Payne 2005:424) vilket ingen av intervjupersonerna uppgav att de 

erfarit. Inom ramen för ett empowerment-inriktat socialt arbete ingår att informera brukaren 

om deras rättigheter vilket, enligt intervjupersonerna, inte skett. Detta kan enligt vår tolkning 

förklara intervjupersonernas tvekan att fråga om alternativa behandlingsmetoder. 

 

8. Diskussion 
 

I denna del kommer vi att återknyta till studiens syfte och frågeställningar. Vi diskuterar även 

val av forskningsmetod. Därefter följer en sammanfattning och diskussion av studiens resultat 

och analys.  
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I och med att vi valt en kvalitativ metod för att genomföra denna studie, har vi också valt bort 

andra forskningsmetoder. Ett alternativ hade kunnat vara exempelvis en kvantitativ ansats, 

vilket hade inneburit att ett större antal respondenter hade kunnat delta i studien. Studiens 

generaliserbarhet hade kanske då blivit högre. Vi önskade dock undersöka 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter på en djupare nivå varför vi istället valde 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Inom kvalitativ forskning kan forskaren ses 

som ett viktigt instrument i processen att finna ny kunskap, därmed kan forskarens 

hantverksskicklighet ses som ett kvalitetsmått på studien (Kvale & Brinkmann 2009:100). Då 

vi inte hade någon tidigare erfarenhet av denna metod, var det viktigt för oss att inhämta så 

mycket information som möjligt för hur vi skulle gå till väga. Detta kan givetvis inte jämföras 

med praktisk erfarenhet, men har varit ett stöd på vägen.   

 

Vi fann tidigt under arbetet med studien att våra teman samspelar och är beroende av 

varandra. Brukarinflytande- och medverkan är viktiga delar inom socialtjänstens 

kunskapsutveckling och är även en viktig del för en empowerment-inriktad praktik inom 

socialt arbete. Då vår försförståelse var att missbrukare inte har möjlighet att välja 

behandlingsmetod fann vi det intressant att göra en studie om det. Vårt syfte blev således att 

undersöka vad brukare ansåg om delaktighet i planering och beslut kring hjälpinsatser samt att 

belysa deras upplevelser av bemötandet inom socialtjänstens missbruksvård. Vi formulerade 

tre frågeställningar som studien ämnade svara på. Dessa är: 1) På vilket sätt ansåg brukaren 

att han eller hon hade makt över sin egen situation? 2) Hur upplevde brukaren förtroende för 

socialtjänsten vid insatstillfället, samt 3) Vad anser brukaren om sin delaktighet i planering av 

hjälpinsatser? Vi konkretiserade frågeställningarna genom tre teman: makt, förtroende och 

delaktighet. Brukarna i studien har förmedlat att de i stort inte har haft makt att påverka sin 

egen situation i kontakten med socialarbetaren. Analys utifrån empowerment-teori framhäver 

flera tänkbara orsaker till detta. Bland annat kan det ha att göra med bristande resurser dels 

hos brukarna i studien men även hos socialarbetaren de mötte. Orsaker till bristande resurser 

hos socialarbetaren ser vi som främst organisatoriskt grundade på så vis att de inte getts den 

tid de behövde med brukarna. Detta ser vi som en viktig aspekt då tid anses vara nyckeln till 

att bygga upp en bra relation. En annan tänkbar orsak kan vara att socialarbetarna inte hade de 

redskap de behövde för att ge brukarna makt. Att stärka brukaren utifrån empowerment-teori 

kan ses som en av grundstenarna för socialt arbete då empowerment-inriktad praktik syftar 

bland annat till att öka brukarens medvetenhet om sina egna resurser och hur han eller hon 

kan använda dem för att på så vis få makt över sitt eget liv. En ytterligare tänkbar orsak till att 
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socialarbetarna inte lyckades ge makt åt brukarna kan bero på deras egen maktlöshet då de är 

styrd av organisationen både politiskt och ekonomiskt. Bristande resurser hos brukaren kan 

enligt empowerment-teori härledas till begreppet inlärd hjälplöshet.  

 

I frågan om brukarna kände förtroende för den socialarbetare de träffade fick vi något 

motstridiga svar. Vår tolkning av resultaten visade dock att ingen hade känt fullt förtroende 

för socialarbetaren. I likhet med brukarnas upplevda känsla av maktlöshet ser vi att även detta 

kan kopplas till bland annat bristande kunskap och för lite tid tillsammans med brukarna. 

Detta tydliggörs ytterligare i och med att en av intervjupersonerna särskilt lyfte fram 

erfarenhet som en förtroendeingivande egenskap hos socialarbetaren. Även socialarbetarens 

engagemang i- och empati för brukaren sågs som bristfälligt av deltagarna i studien. 

Intervjupersonerna uppgav inledningsvis att de fått vara delaktiga i planeringen av sin vård, 

på så sätt att de hade möjlighet att tacka ja eller nej till de hjälpinsatser de blivit erbjudna. De 

flesta uppgav dock att de inte haft någon valfrihet angående sin behandling. Detta kan bland 

annat ha ekonomiska skäl. Intressant är att en av brukarna i studien uppgav att det inte finns 

någon annan behandlingsmetod än den han blev erbjuden. Om detta tyder på bristfällig 

information från socialarbetaren eller bristande resurser hos brukaren framgår inte helt av 

resultaten. Ingen av intervjupersonerna uppgav vid intervjutillfället att de blivit informerade 

om sina rättigheter i samband med frivilliga hjälpinsatser. Att vara medveten om sina 

rättigheter ser vi som en avgörande förutsättning för empowerment på individ- grupp- och 

samhällsnivå. Det skulle också kunna vara ett första steg för socialarbetaren att gå när det 

kommer till att överföra makt, skapa förtroende och främja en känsla av delaktighet.  

 

Således är det tydligt att studiens tre teman tillsammans möjliggör en förståelse för varför 

brukarinflytande- och medverkan existerat eller inte. Att ge makt, inge förtroende och främja 

delaktighet bör enligt vår åsikt ses som mål för socialarbetare att sträva efter för att inkludera 

brukaren i planering och beslut av vård inom socialtjänstens missbruksvård. Ett sådant 

arbetssätt skulle främja både brukare och socialarbetare, men också samhället i stort då det 

enligt tidigare forskning visat att brukare som känner sig delaktiga i hela 

behandlingsprocessen i högre grad fullföljer sin behandling samt att de efter avslutad 

behandling har lättare att få ett arbete. En intressant iakttagelse vi gjort är dock att det räcker 

att brukaren upplevt sig delaktig utan att för sakens skull egentligen har varit det. Detta blir i 

praktiken en svår balansgång för socialarbetare, då brukare med starka resurser som 

exempelvis kunskap om sina rättigheter kan uppleva det som att de helt enkelt blir lurade.  
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9. Förslag på vidare forskning 
 

Det vore intressant att i en större studie jämföra hur olika kommuner arbetar för att främja 

brukardeltagande och brukarinflytande. Att även ta med socialarbetares synpunkter skulle 

kunna ge ytterligare ett perspektiv. Denna studie har även väckt vårt intresse för ett 

empowerment-inriktat socialt arbete, varför det vore intressant att utforska i vilken 

utsträckning socialtjänsten i olika kommuner arbetar utifrån detta perspektiv.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



34 
 

10. Referenser 
 
 

Adams, R (2008) Empowerment, participation and social work. New York: Palgrave  

Macmillan. 

 

Billinger, K., Hubner, L. Inledning. I Billinger, K., Hubner, L. (red) (2009) 

Alkohol och droger (s. 9-22) Kristianstad: Gleerups 

 

Blennberger, E (2005) Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur 

 

Bransford, C Reconciling paternalism and empowerment in clinical practice:  an 

intersubjective perspective. (2011) Social Work 56(1) s. 33-41 

 

Brun, C., Rapp, R. Strengths-Based Case Management: Individuals’ Perspectives on  

Strengths and the Case Manager Relationship (2001) Social Work  46 (3) s. 278-288 

 

Bryant, J., Saxton, M., Madden, A., Bath, N., Robinson, S. Consumers’ and providers’ 

perspectives about consumer participation in drug treatment services: is there support to 

do more? What are the obstacles? (2008)  Drug and Alcohol Review (27) s. 138 – 144 

 

Dahlberg, M. & Vedung, E. (2001) Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur  

 

Denhov, A., Topor, T., The components of helping relationships with professionals in 

psychiatry: Users perspective. (2011) International Journal of Social Psychiatry 58(4) s. 

417-424. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson,  H., Wängnerud, L. (2012) 

Metodpraktikan – konsten att studera samhället individ och marknad  

Vällingby: Norstedts Juridik 

 

Fischer, J., Neale, J. Involving drug users in treatment decisions: An exploration of potential 

problems. I Drugs: education, prevention and policy (2008) 15(2) s. 161-175. 

 

Hermodsson, A. (1998) Klientdemokrati- vision och verklighet. Rapport i socialt arbete nr 86-

1998 

 

Klingemann H., Bergmark A. The legitimacy of addiction treatment in a world of smart 

people. (2006) Addiction: 101 s. 1230–1237. 

 

Kristiansen, A. (2009) Missbruk och behandling: Gamla problem – nya lösningar  

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

 

Kvale, S., Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur 

 

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod. I Larsson, S., Lilja, J., & Mannheimer, K. (red.) 

Forskningsmetoder i socialt arbete. Studentlitteratur, Lund. 

 

Payne, M (2008) Modern teoribildning i socialt arbete Falun: Natur & Kultur 

 



35 
 

 

Rønning, R. Brukarmedverkan och empowerment- gammalt vin i nya flaskor?  

I Askheim, O.P. & Starrin, B. (red)(2007) Empowerment i teori och praktik. Malmö: 

Gleerups 

 

Skau, G-M. (2007) Mellan makt och hjälp. Malmö: Liber 

 

Steinholtz Ecekrantz, L. Brukarinflytande. I Jergeby, U. (red) (2008).  

Evidensbaserad praktik i socialt arbete (s. 111-137) Stockholm: Gothia Förlag 

 

Socialstyrelsen. (2007). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.  

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2003) Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling  

Lindesberg: Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen (2012) Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och 

psykiatri – en kartläggning inom forskning och praktik. Stockholm: Socialstyrelsen 

  

Vetenskapsrådet (2006), Forskningsetiska principer. Elanders 

 

SOU 2008:18  

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – Till nytta för brukaren  

Stockholm: Socialdepartementet  

 

SOU 2011:35  

Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, Kunskapen och Ansvaret – 

Missbruks-utredningens analys.  

Stockholm: Socialdepartementet 

 

Hemsidor 

 
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/abuse/en/index.html  

hämtad från nätet 2012-11-27. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 
 

Allmänt 

 

 Hur gammal är du?  

 När fick du senast en hjälpinsats av socialtjänsten angående missbruksproblem? 

 Kan du berätta om din första kontakt med socialtjänsten. 

Makt  

 Upplevde du att socialarbetaren gav dig möjlighet att påverka din egen situation? 

 Hur kände du dig när du gick ifrån mötet med socialarbetaren? 

 Upplevde du att socialarbetaren såg dig som kompetent nog i att fatta egna beslut?  

 

Delaktighet 

 Fick du själv berätta vilken hjälp du behövde? 

 Gavs du  någon möjlighet att påverka beslut och/eller planering av din vård?  

 Fick du information dina rättigheter? (SoL)  

 

Förtroende/relation/bemötande 

 Vilka egenskaper ser du som viktiga hos en person för att du skall känna förtroende 

för någon?  

 Kände du förtroende för socialsarbetaren som du mötte?  

 Kände du att socialarbetaren var engagerad i dig?  På vilket sätt? 

 Kände du att socialarbetaren gav dig den tid du behövde vid varje enskilt möte? 

 

Avslutande frågor 

 Vad fick du för behandling? 

 Fick du information om någon annan behandlingsform? 

 Hade du velat vara mer delaktig? 
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