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Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur 
handläggare inom socialtjänstens öppenvård för vuxna människor 
med missbruksproblematik upplever och beskriver 
brukarinflytande. I studien undersöktes de professionellas 
upplevelser av brukarinflytande i praktiken samt om de upplever 
att brukarinflytande fungerar eller ej. Studien utgick från den 
hermeneutiska forskningstraditionen och har en kvalitativ ansats. 
Sex semistrukturerade intervjuer gjordes med handläggare som 
arbetar inom socialtjänstens missbruksvård. Resultatet tolkades 
utifrån empowermentteorin så som den beskrivs av Ole Petter 
Askheim, Bengt Starrin och Robert Adams. Resultatet visade att 
de professionella som arbetar inom socialtjänsten upplever att 
brukarinflytande är en viktig del i arbetet med vuxna människor 
med missbruksproblematik och att det är en förutsättning för att nå 
ett bra resultat. De professionellas erfarenhet är att relationen 
mellan dem och klienterna är en viktig faktor för att inflytande ska 
kunna fungera på ett bra sätt. När det finns en god relation så 
upplever de professionella att inflytandet fungerar bra och fyller en 
viktig funktion i behandlingsarbetet.  
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INTRODUKTION 
Efter att ha uppmärksammat missbruksutredningen (SOU, 2011:35) så fann vi att 
bemötande och inflytande genomgående poängterades som viktiga delar i förslag till en 
förbättrad vård för personer med missbruksproblematik i Sverige. I 
missbruksutredningen (SOU, 2011:35) nämns brukarinflytande på både individnivå och 
kollektiv nivå, där den kollektiva nivån avser t.ex. förbättring av verksamheter inom 
vården. I den här studien undersöks brukarinflytande på individuell nivå, det som 
handlar om den enskilde individens möjlighet att påverka den vård och planering som 
gäller hen* själv. I studien avses brukarinflytande så som det förklaras i 
missbruksutredningen: 

Med brukarinflytande avses att ge möjligheter för patienter och klienter 
att påverka vårdens planering och genomförande samt att ta tillvara 
patienters och klienters erfarenheter och kunskaper. I första hand handlar 
det om att ge brukare möjlighet att lämna synpunkter i en rådgivande 
roll, det vill säga inte att ge brukare formellt inflytande eller 
beslutsmakt.” (SOU, 2011:35, s. 193). 

Utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det intressant att ta del av hur man som 
professionell värderar relationen till - och samarbetet med - sina klienter och vad man 
anser viktigt för att arbetet ska leda dit man önskar, samt hur man tycker att klientens 
roll i processen ska ta sig uttryck. I missbruksutredningen (SOU, 2011:35) beskrivs 
brukarinflytande som något som kan motiveras av flera olika skäl. Brukarinflytandet är 
angeläget för att klienten ska få större kontroll över sitt eget liv. Vikten av att ta tillvara 
klienters erfarenheter och kunskaper vid utveckling av vården betonas också. Framför 
allt är brukarinflytande viktigt för att förbättra professionellas bemötande av klienter 
och för att göra vården mer attraktiv så att fler personer med missbruks- eller 
beroendeproblematik söker hjälp av egen vilja. Många klienter med missbruks- eller 
beroendeproblematik har en sedan länge etablerad kontakt med vården och har därmed 
mer omfattande erfarenheter av och kunskaper om vården jämfört med andra patient- 
och klientgrupper. Å andra sidan är klienter med missbruksproblematik ofta mindre 
motiverade och har en lägre status i vården. Detta innebär sämre möjligheter för 
klienten att hävda sina individuella rättigheter. Att ta vara på klienternas erfarenheter 
och kunskap medför således många vinster för missbruks- och beroendevården (SOU, 
2011:35). I januari 2012 lämnade Socialdepartementet i uppdrag till Socialstyrelsen att 
utarbeta ”en vägledning till stöd för brukarmedverkan”, vilken ska rikta sig till personal 
inom socialtjänsten och även till personal inom sjukvårdens närliggande områden. 
 Vägledningen ska lyfta fram klientens rättigheter och tydliggöra de förutsättningar som 
förenklar klienters inflytande. Vägledningen ska redovisas i januari 2013 
(Socialdepartementet, 2012). Brukarperspektivet är således ett aktuellt ämne som 
behöver ges stort utrymme i en förbättrad missbruksvård.  

                                                 
*  I studien har vi, för att underlätta läsningen, valt att genomgående använda ordet hen istället för att 
skriva han/hon, honom/henne, hans/hennes osv.  

1 



 

Begreppsdefinitioner 
Nedan beskrivs hur olika begrepp definieras och används i studien. 

Allians: Klientens känslomässiga relation till den professionelle, klientens kapacitet att 
medverka i behandlingen, den professionelles empatiska förståelse och engagemang 
samt samstämmigheten mellan klient och professionell om arbetet mot målet som något 
gemensamt (Melin & Näsholm, 1998). 

Brukare och klienter: De som använder sig av socialtjänstens insatser kan beskrivas 
som klienter, brukare eller kunder. Begreppet klient beskriver en person som står i 
beroendeställning gentemot en offentlig institution vilken hen inte styr över. Historiskt 
sett har rollen som klient inom socialtjänsten förts till denna kategori. En brukare kan 
inte välja utförare av en insats men har möjlighet att påverka den nuvarande, t.ex. 
genom att insatser väljs ut i samförstånd med den professionelle. Som brukare kan 
också de personer avses som behöver insatser under en längre tid, t.ex. på ett 
kommunalt boende. En kund kan däremot avsluta en insats och istället välja en ny 
utförare av insatsen (Socialstyrelsen, 2003).  De båda begreppen brukare och klient 
används i denna studie och avser då personer som under en period får hjälp och insatser 
från socialtjänsten. 

Brukarinflytande: Klientens möjlighet att påverka vården till innehåll såväl som till 
utformning (SOU, 2011:35).  

Empowerment: Individers, gruppers och/eller kollektivs förmåga att ta kontroll över 
sina situationer, utöva makt och uppnå sina egna mål samt processen i vilken de 
individuellt och kollektivt har förmågan att hjälpa sig själva och andra att öka 
livskvalitén (Adams, 2008).  

Missbruk: Missbruk i den här studien innefattar missbruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel och läkemedel (SOU, 2011:35). Med missbruk menas också en process 
där sociala, psykologiska, kulturella och biologiska faktorer samverkar (Melin och 
Näsholm, 1998).  

Professionell: Med professionell avses i denna studie personer med socionomutbildning 
eller motsvarande och som arbetar som handläggare inom socialtjänstens öppenvård för 
vuxna personer med missbruksproblematik.  

Bakgrund 
Med brukarinflytande menas funktioner som syftar till att ge personer med erfarenhet av 
att använda vården utrymme att påverka utformning av och innehåll i vården – detta 
eftersom effekten av behandling i stor utsträckning är beroende av relationen mellan 
klient och professionell (SOU, 2011:35). I SOU (2008:18) beskrivs brukarperspektivet 
som ett övergripande begrepp innehållande brukarmedverkan och brukarinflytande. 
Klientens delaktighet yttrar sig då genom såväl medverkan i aktiviteter som genom 
inflytande där klientens kunskap och erfarenhet tas tillvara och därmed påverkar 
processen. Brukarperspektivet ses därmed inte bara som något viktigt för klientens del 
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utan också som en kunskapskälla för socialtjänstens del (SOU, 2008:18). Det är särskilt 
utsatta grupper som tar del av socialtjänstens insatser. Dessa gruppers inflytande och 
möjligheter att påverka kan redan från början vara starkt reducerade. Brukarinflytandet 
kan för dessa vara en väg att utöva rättigheter på samma sätt som andra medborgare 
utövar demokratiska rättigheter. Brukarinflytandet kan i det perspektivet ha grund i 
socialtjänstlagen, empowermentteorier och i stadgan om mänskliga rättigheter 
(Socialstyrelsen, 2003). I socialtjänstlagens portalparagraf (Socialstyrelsen, 2001) 
poängteras att hänsyn ska tas till människors ansvar för den egna situationen och att 
fokus ska riktas mot att frigöra människors resurser. Detta kan kopplas till 
brukarinflytande och dess syfte att stärka individen i processen mot förändring och 
självständighet och därmed, i ett vidare perspektiv, tolkas som något som enligt lag ska 
vara ett mål i behandlingsarbete som sker utifrån socialtjänstlagen:  
 

”1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 
grund främja människornas 

                – ekonomiska och sociala trygghet 

                      – jämlikhet i levnadsvillkor 

                – aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet.” (Socialstyrelsen, 
2001:453) 

Företrädare för socialtjänsten kan ibland uppleva att bristande engagemang hos 
klienterna hindrar ett aktivt brukarinflytande. En orsak till detta är förmodligen, för 
vissa av socialtjänstens klienter, att man skäms för sin situation och därför inte vill delta 
i behandling. Fördelning och utnyttjande av makt mellan professionella och klienter, 
eller mellan samhällsgrupper, är en central faktor i socialt arbete och den får betydelse 
när man diskuterar grunderna för brukarinflytande (Socialstyrelsen, 2003). Bemötandet 
är en viktig del för att personer som är i behov av hjälp ska söka sig till vården och 
därmed kunna skapa en allians tillsammans med den professionelle samt ha ett effektivt 
inflytande i behandlingen. Bemötandet framhålls även som en viktig framgångsfaktor 
när det gäller behandlingens resultat. När klienter och närstående upplever att de är 
delaktiga i - och har möjlighet att påverka - planering och genomförande av vården, så 
innebär det också att de upplever ett bra bemötande. En annan aspekt av 
brukarinflytande är att klienten får ta emot information på ett sätt som är anpassat för 
just hen. Om klienten inte vet vilka alternativ som finns så blir dennes enda möjlighet att 
utöva inflytande att antingen acceptera eller avböja insatsen. En frustrerad klient kan 
avböja i ren protest då hen upplever ett begränsat inflytande. Detta tolkas i värsta fall 
som att klienten inte vill ha hjälp (SOU, 2011:35).  
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När man talar om behandlingars effekt inbegriper det ofta effekten av olika metoder. 
Hela behandlingssammanhanget har dock betydelse – förutom metoden i sig så är 
kvaliteten i genomförandet, klientens bakgrundsförhållanden, den professionelles 
kompetens samt relationen mellan professionell och klient viktiga faktorer (SBU, 
2001:156).  I SOU (2011:35) lyfts relationen mellan den professionelle och klienten 
fram: behandlingens effekt beror till anmärkningsvärt stor del på relationen dem 
emellan. Centrala delar i skapandet av behandlingsalliansen utgörs av den 
professionelles empati - förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara tillstånd, insatser 
och orsaker samt ritualer som förenar klient och professionell (SOU, 2011:35). Enligt 
Melin och Näsholm (1998) har samarbetsrelationen mellan professionell och klient 
större betydelse än enskilda metoder för goda behandlingsresultat. Den professionelles 
förmåga att skapa en arbetsallians och därmed engagera klienten i behandlingen, liksom 
hens egenskaper i övrigt, har betydelse för resultatet i behandling vid missbruk. Den 
professionelles betydelse kan vara större än den metodik som används och resultatet av 
behandling av klienter med samma problematik kan variera kraftigt mellan 
professionella (SBU, 2001:156).  

Allians och brukarinflytande 

Brukarinflytande innefattar funktioner som syftar till att ge klienten utrymme att 
påverka utformning av och innehåll i vården då effekten av behandling till stor del är 
beroende av relationen mellan klient och professionell (SOU, 2011:35). Klientens 
delaktighet yttrar sig genom såväl medverkan i aktiviteter som genom inflytande där 
klientens kunskap och erfarenhet tas tillvara och därmed påverkar processen (SOU, 
2008:18).  

Enligt Melin & Näsholm (1998) är förutsättningen för skapandet av en arbetsallians att 
den professionelle kan bygga upp förtroende och tillit samt skapa samförstånd med 
klienten. Den terapeutiska alliansen består av klientens känslomässiga relation till 
terapeuten, klientens kapacitet att medverka i behandlingen, terapeutens empatiska 
förståelse och engagemang samt samstämmigheten mellan klient och terapeut, där de 
båda ser arbetet för att nå målet som något gemensamt (Melin & Näsholm, 1998). Även 
i missbruksutredningen framhålls den professionelles empati och hens förmåga att 
förklara tillstånd, insatser och orsaker samt de ritualer som förenar klienten och den 
professionelle som centrala delar i skapandet av alliansen (SOU, 2011:35). Enligt 
Cournoyer m.fl. (2007) uppvisar klienter mindre motstånd när de upplever att de själva 
och den professionelle arbetar mot samma mål.  

Alliansen och brukarinflytandet överlappar således varandra - det ena förutsätter det 
andra. Utan en fungerande allians kan inte klienten få inflytande i behandlingen. Likaså 
ges inte klienten möjlighet att bli en aktiv part i alliansen utan brukarinflytande, då en 
allians innefattar överenskommelse och förbindelse mellan parterna. De båda delarna 
kan därmed ses som beroende av varandra i den process som leder till lyckad 
behandling. Nedan beskrivs de båda begreppen mer ingående. 
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Brukarinflytande 

Förmåga till inflytande varierar mellan olika grupper och de största utmaningarna finns 
inom de områden där medborgarna har varaktig eller tillfälligt nedsatt kompetens att 
fatta informerade och självständiga beslut, t.ex. inom delar av missbruks- och 
beroendevården (SOU, 2011:35). Brukarinflytande på individnivå är viktigt då 
motivation, delaktighet och eget ansvar är viktiga framgångsfaktorer för behandling – 
en klient som känner sig delaktig har ökade förutsättningar att ta större ansvar för sitt liv 
och sin hälsa. Denna process, på väg mot ökad autonomi och ökat ansvar, kallas ofta 
empowerment (SOU, 2011:35). Begreppet ”empowerment” är ett allt mer använt 
begrepp som innefattar egenskaper som styrka, tillit, delaktighet och egenkontroll. Inom 
den hjälpande sektorn har empowerment blivit ett begrepp som associeras med stöd och 
hjälp till personer i utsatta situationer och där betoning ligger på att betrakta dessa 
människor som aktiva aktörer som har kunskap om sina problem (Askheim och Starrin, 
2007).  

Enligt Karroll (2010) är fastställande och bedömning av missbruket en förutsättning för 
att en allians ska utvecklas mellan klienten och den professionelle. För att 
empowermentprocessen ska vara framgångsrik krävs att den professionelle involverar 
sina klienter. Karroll (2010) refererar till Boehm och Staples (2002) som skriver att den 
professionelle och klienten, genom att utveckla en relation som grundas på en ömsesidig 
kommunikation, tillsammans kan hitta möjliga behandlingsalternativ. I 
empowermentprocessen måste den professionelle utnyttja klientens egen erfarenhet och 
hitta tillgångar hos klienten som kan användas i behandlingen. Den professionelle måste 
ha i åtanke att klienten stärker sig själv och är den som har ansvaret över sitt eget liv. 
Den professionelles uppgift är att fungera som stöd i processen. Empowerment är en 
känsla av självförtroende och kompetens, av ansvar att förändra sitt liv baserat på en 
kritisk medvetenhet om förtryckande tillstånd. Empowerment ger klienten makt till att 
själv kunna få kontroll över sitt liv och få möjlighet att hitta de faktorer som är 
avgörande för ens maktlöshet (Karroll, 2010).  

Empowerment handlar om en förändring av klientens självbild, men det är också viktigt 
att omgivningen accepterar de krav på delaktighet som en person som uppnått 
empowerment ställer. Empowerment är därmed även ett politiskt begrepp vilket syftar 
till att de grupper som är socialt exkluderade ska tillföras resurser. De båda delarna är 
centrala, men innebörden av begreppet empowerment skiljer sig åt beroende på vilken 
av delarna som betonas. En spänning mellan de som prioriterar individuella insatser och 
de som prioriterar samhällsarbete kan skönjas. Skillnaden kan också finnas mellan 
klienter och professionella (Socialstyrelsen, 2003).  

En viktig aspekt av brukarinflytande är att klienten får saklig och begriplig information. 
Om klienten inte är medveten om de alternativ som finns gällande t.ex. behandling så 
blir avböjande eller accepterande av förslaget de enda möjligheterna för klienten att 
utöva inflytande. Klienten kan ha en önskan att diskutera alternativen med någon som 
står hen nära. Således bör informationen vara begriplig samtidigt som klienten ges tid 
att fundera över konsekvenserna som medföljer respektive val. Information bör därför 
ges på ett sätt som ger utrymme för sådana diskussioner (SOU, 2011:35).  
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För den professionelles del innebär empowermentbaserat arbete bl.a. att uppmärksamma 
klientens rätt till och behov av inflytande – den professionelle ska inte tala om vad 
klienten bör göra utan istället uppmuntra denne till att ta egna initiativ. Den 
professionelle ska alltså ta klienten och dennes synpunkter på allvar. Den professionelle 
ska arbeta för att stärka klientens självtillit så att hen själv känner sig trygg med att 
avgöra vilka insatser som kan underlätta situationen (Askheim och Starrin, 2007). 
Utifrån ett, som det uttrycks, “rättviseperspektiv” är det viktigt att personer med 
missbruk eller beroende får ett lika bra bemötande som andra grupper (SOU, 2011:35).  

Allians 

I behandlingssammanhang råder ett asymmetriskt förhållande mellan klienten och den 
professionelle. Den professionelle befinner sig i maktposition i förhållande till klienten, 
samtidigt som det finns ramar inom vilka den professionelle måste hålla sig. Den 
professionelle ska, i den verksamhet hen arbetar, företräda både verksamhetens och 
klientens intressen. Resurser och behov kan stå i motsatsförhållande till varandra 
(Askheim och Starrin, 2007). Lundquist (1999) beskriver denna asymmetri i 
ämbetsmannens roll som en där hen har flera lojaliteter av olika slag. Ämbetsmannen 
bör då lyda lagen, visa lojalitet gentemot överordnade samt visa samhällsmedborgarna 
hänsyn. Positionen kan innebära problem för ämbetsmannen om lojaliteterna hamnar i 
motsättning och det intressanta är då, menar Lundquist (1999), vilken tyngd lojaliteten 
och hänsynen gentemot samhällsmedborgarna ska ha. Ur ett medborgarperspektiv är det 
en självklarhet att lojaliteten gentemot medborgarna ska väga tyngst (Lundquist, 1999). 
Den professionelle kan också hamna i svåra situationer då lagar och förordningar inte 
räcker till och hen därför måste ta beslut grundade på det egna, professionella omdömet 
– beslut som mycket väl kan komma att stå i konflikt med klientens intressen (Askheim 
och Starrin, 2007).  

En terapeutisk allians bör etableras tidigt och anses vara viktig under hela 
förändringsarbetet (Melin och Näsholm, 1998). Forskning som bedrivits inom hälso- 
och sjukvårdens område visar också att ett bra bemötande med ett klient-
/patientfokuserat arbetssätt har positiv effekt på vårdens resultat (SOU, 2011:35). Några 
studier visar även att klientens engagemang har samband med utfallet. Anderson (2006) 
hävdar att vi alla ser på ett och samma problem på olika sätt, det finns sällan en enighet 
om vad problemet egentligen är. Det som en person betraktar som ett problem, kanske 
inte ses på samma sätt av en annan. Den professionelle kan aldrig få reda på vad 
problemet verkligen är, utan varje händelse eller upplevelse är en enskild beskrivning av 
händelseförloppet och bara en av alla sanningar (Anderson, 2006).   

Förutsättningen för en arbetsallians är att bygga upp förtroende och tillit samt att skapa 
samförstånd med klienten. Förtroende skapas genom att man som professionell är lugn, 
förutsägbar, pålitlig och inlevelsefull (Melin och Näsholm, 1998). Genom att låta 
klienterna styra så kan den professionelle skapa en relation på klientens villkor, den 
professionelle kan aldrig vara expert på någon annans liv. Den professionelle måste i 
möten med klienter tala deras språk och möta dem som egna individer där de alla har 
sitt eget språk, sin egen historia och sanning och sin bild utav problemet (Anderson, 
2006). Anderson (2006) menar att den professionelle i en ömsesidig dialog kombinerar 
sin expertis och klientens expertis, vilket gör dem båda till samarbetspartners. Genom 
samarbetet skapas ny kunskap, ny förståelse och nya möjligheter - inte bara för klienten 
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utan också för terapeuten. Den professionelles största intresse är att genom dialog skapa 
förutsättningar för handlingsförmåga, frihet och möjligheter som är unika för klientens 
situation och där det är klienten som deltar i uppfinnandet av dessa. När dialogen 
utvecklas så inträffar förändringen inte bara för klienten utan också för den 
professionelle (Anderson, 2006).  

Tidigare forskning  

Nedan presenteras resultat från tidigare forskning om delaktighet och medbestämmande 
inom vård och behandling. Sökningar i databaserna PsycINFO, EBSCO och Social 
Services Abstracts gjordes utifrån sökord som täcker studiens syfte och frågeställningar: 
empowerment, drug addiction, drug abuse, harm reduction, treatment, client, 
participation, influence. Den enda avgränsning som användes var peer-reviewed, d.v.s. 
artiklar som är granskade av forskare inom området. Detta för att säkerställa reliabilitet 
och validitet. Genom att granska litteraturförteckningarna i artiklarna hittade vi 
ytterligare sökord och referenser (Bryman, 2011). Artiklar från en studie som vi tidigare 
gjort användes, liksom artiklar som vi fått tips om från vår handledare.  

De-Weert-Van Oene, Jörg och De Jong (2006) har undersökt sambandet mellan 
klientens uppfattning om sitt eget beteende, terapeutens beteende och den hjälpande 
alliansen. De menar att en sund relation mellan klient och professionell är en viktig 
faktor för kvalitén på den terapeutiska alliansen. Det innebär ett samspel mellan 
terapeut, klient och förhållningssättet till behandlingen. Klientens uppfattning av den 
terapeutiska alliansen och terapeutens interpersonella beteende är två skilda saker. 
Klienternas skattning av den terapeutiska relationen är oberoende av de 
mellanmänskliga kvalitéer som de upplever hos sin terapeut. I syfte att nå ett samarbete 
med klienten bör terapeuten därför sträva efter att inte vara alltför ledande och 
auktoritär. Samtidigt bör hen inte vara alltför reserverad eftersom klienten förväntar sig 
ett visst ledarskap från terapeuten (De-Weert van Oene m.fl., 2006).  

Personer med missbruksproblem anses ofta vara en av de svårare grupperna att etablera 
en terapeutisk allians tillsammans med. Denna uppfattning kan bero på att personer med 
missbruksproblematik lever i miljöer som ofta präglas av misstro och dysfunktionella 
relationer (Redko, Rapp, Elms, Snyder och Carlson (2007).  Klienter som upplever att 
de själva och terapeuten arbetar mot samma mål uppvisar mindre motstånd (Cournoyer, 
Broche, Landry och Bergeron, 2007). Icke-deltagande förekommer när patienter inte 
blir lyssnade till och/eller inte får information och när denne inte blir respekterad som 
människa. Ickedeltagandet innebär att inte förstå sin situation och omständigheterna 
kring denna, att inte få riktig information och att bli behandlad som en sjukdom, som ett 
problem som ska lösas, snarare än en människa som blivit drabbad en sjukdom (Eldh, 
2006).  

Eldh (2006) drar i sin avhandling slutsatsen att det råder brist på kunskap gällande vad 
patientdeltagande innebär när man är patient inom sjukvården. Eldhs avhandling 
grundas på fyra studier, vilkas övergripande syfte var att förstå vad patientdeltagande 
innebär för patienter och att belysa vad som krävs för att patientdeltagande ska uppstå. 
Målen var, i stora drag, att studera patienters deltagande och icke deltagande så som det 
beskrevs av patienter och sjuksköterskor samt att studera situationer där patienter 
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upplevt deltagande respektive ickedeltagande och omständigheterna kring detta (Eldh, 
2006). Självbestämmande och valmöjligheter är delar av deltagande, där 
självbestämmandet kan ses som det aktiva deltagandet, t.ex. i en dialog. Valmöjligheten 
å andra sidan är snarare viljan bakom handlingen, klientens önskningar och behov 
uttryckta i ett beslut. För patienterna i studierna motsvarar deltagande olika former av 
att dela: dela information genom att berätta om sina upplevelser och sin kunskap, bli 
lyssnad till och delges relevant information samt att dela respekt mellan de olika 
parterna. Att bli erkänd och respekterad är avgörande faktorer för att ett 
patientdeltagande ska uppstå. Patienten måste också bli en partner i dialogen för att bli 
delaktig, vilket i sin tur kan leda till ett ömsesidigt utbyte av information (Eldh, 2006). 

Redko m.fl. (2007) undersökte hur personer med missbruksproblematik upplevde 
alliansen med terapeuter som fokuserade på klientens styrkor. Klienterna i studien ansåg 
att relationen hjälpte dem att på nytt våga lita på människor igen efter att i 
missbrukarvärlden inte vågat lita på någon (Redko m.fl. 2007). Alliansen är både 
påverkad av - och påverkar - i vilken utsträckning terapeut och klient är överens om 
målen för deras arbete, de uppgifter som är användbara för att uppnå målen samt 
upplevelsen av ett känslomässigt band till varandra. Genom att lyssna noga på vad 
klienterna har att säga, så inför terapeuten möjlighet för klienten att utveckla tillit i 
relationer igen. Utöver egenskapen av en god lyssnare, så uppfattade klienterna 
terapeuten som förstående och ickedömande. Klienterna beskrev relationen som en där 
de gradvis kände sig mer säkra och mer bekväma och där de kunde tala med terapeuten 
som en vän. Den typen av förhållande definieras också i de attityder som terapeuterna 
ansåg viktiga hos sig själva: att ta sig tid, visa uthållighet och att använda en 
klientcentrerad strategi (Redko m.fl. 2007). Klienter med en låg självkänsla, men som 
etablerat en stark allians, har en större tilltro till den egna förmågan att vara nykter 
jämfört med klienter som har en hög tilltro men ingen terapeutisk allians (Ilgen, Tiet 
och Finney, 2006). Således känner klienter som har en god allians men en dålig 
självkänsla, med hjälp av den terapeutiska alliansen, en större tilltro till den egna 
förmågan.  

Enligt Redko m.fl. (2007) finns det tre delar som bidrar till alliansen: terapeutens 
personliga egenskaper, klientens egenkontroll över sina mål och inriktningen på 
klientens styrkor och förmågor. Dessa aspekter av alliansen bidrar sammantaget till att 
vissa klienter stärker självkänslan och förbättrar tilltron till den egna förmågan att 
genomföra förändring, vilket i sin tur leder till positiv förändring. En behandlare som är 
en god lyssnare, visar förståelse och bibehåller en ickedömande attityd besitter 
egenskaper som klienter värdesätter högt. Många av de styrkor som klienterna 
identifierade hos sig själva är relaterade till beteenden de visat samtidigt som de använts 
tillsammans med terapeuten, t.ex. ansvar, beslutsamhet, och en önskan att hjälpa sig 
själv. När deltagarna i studien fick ge en rekommendation till professionella om hur de 
kunde förbättra sin relation med klienten påpekade en av deltagarna att det viktigaste är 
att den professionelle kan lägga ner penna och papper och bara lyssna på vad de har att 
säga (Redko m.fl. 2007).  

Eldhs studier har gett insikten att patientdeltagande medför kunskap om den egna 
kroppen, sjukdomar och symtom. Det förser också personal med information. 
Patienterna blir betraktade som individer med tillgångar och resurser då de blir lyssnade 
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till, trodda på, samt då de egna kunskaperna och upplevelserna erkänns (Eldh, 2006). 
Redko m.fl. (2007) rapporterar att många av klienternas tidigare erfarenheter av andra 
terapeuter handlade om att inte bli lyssnade till, utan bara att få höra vad som måste 
göras. På samma sätt menade klienterna att andra människor inte ägnar dem någon 
uppmärksamhet längre (Redko m.fl. 2007). Det mest grundläggande av våra mänskliga 
behov är att bli lyssnade till. Att terapeuten lyssnar underlättar utvecklandet av en 
fungerande allians som i sin tur underlättar genomförandet av positiva förändringar. 
Uppfattningen om terapeuten som förstående och engagerad kan vara nyckeln till 
upprättandet av en god terapeutisk allians. (Cournoyer m.fl. 2007). Att få information 
som kan användas i det dagliga livet är centralt för patienters upplevelse av 
patientdeltagande. Förståelsen är följaktligen avgörande då deltagande inte enbart 
innebär att komma ihåg informationen utan också att förstå den, att besitta kunskap och 
att ha förmågan att använda sin kunskap. Att stå upp för sig själv har också lyfts som en 
del i patientdeltagande, liksom att ge information. Studierna visar att patienter förser de 
professionella med information – patienterna deltar även på så sätt (Eldh, 2006). 

Fondén (2003) har i sin studie intervjuat personer med missbruksproblematik, poliser 
och socialsekreterare om arbetet med de förstnämnda. Hon menar att den sociala 
myndigheten har en dubbel funktion – dels ska klienterna få hjälp med det som de 
behöver och dels ska deras missbruk kontrolleras. Dessa båda funktioner har den 
enskilda individen som utgångspunkt (Fondén, 2003). Samtalet med klienten blir dock 
något som måste omformuleras så att det kan kategoriseras och bli ett hanterbart ämne 
inom den byråkratiska diskursen. Det försvårar möjligheterna för terapeut och klient att 
mötas och skapa en fungerande allians. Både klienter och socialsekreterare i studien var 
överens om att deras samarbete brister, men de var oeniga om orsakerna. Klienterna 
menade att det berodde på dåligt bemötande och brist på förståelse, medan 
socialsekreterarna å sin sida hävdade att det berodde på klientens bristande motivation 
och insikt (Fondén, 2003). Sjuksköterskorna i Eldhs (2006) studier definierade 
delaktighet som att som patient bli informerad för att på så sätt kunna handla. 
Patienterna beskrev det som ett ansvar vilket man utifrån värderingar och aktuell 
situation utövar. Odelaktighet beskrevs av sjuksköterskorna som att inte följa de 
direktiv som getts, medan patienterna beskrev det som att bli hänvisad till åtgärder utan 
att hänsyn tagits till patientens situation (Eldh, 2006). Avgörande för mötet mellan 
terapeut och klient är vem av dessa som tillåts att definiera problemen och hur de ska 
lösas. Samtliga av de intervjuade i studien uttrycker en önskan om att relationen till 
socialsekreteraren ska vara personlig och bygga på ömsesidig respekt (Fondén, 2003). 
Enligt De-Weert van Oene m.fl. (2006) framkallar båda parter beteenden och reaktioner 
hos varandra som förstärker det egna beteendet. Det innebär att klienter som ser sig 
själva som dominanta också tenderar att se sin terapeut som dominant. I samspel med 
andra framkallar en persons beteende bekräftande och kompletterande beteende hos 
andra: människor beter sig på ett sätt som bekräftar såväl det egna som andras beteende 
(De-Weert van Oene m.fl., 2006). Att undvika konfrontation och tydligt ange målen i 
behandlingen kan stärka förhållandet mellan kvalitet och investeringar i behandling och 
därmed leda till bättre behandlingsresultat (Ilgen m.fl. 2006).    
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Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig på begreppet empowerment så som det 
tolkas och beskrivs av Ole Petter Askheim, Bengt Starrin och Robert Adams. 

Empowerment 

Ordet empowerment har sitt ursprung i begreppet power, vilket i detta sammanhang 
innebär att människor i en maktlös situation ska samla kraft nog att ta sig ur 
maktlösheten (Askheim och Starrin, 2007). Ordet power betecknar en kraft och kan 
referera till såväl positiva som negativa aspekter. Denna kraft kan, inom en människa, 
upplevas som en kapacitet eller en motiverande faktor, samt användandet av denna. Den 
kan också utövas, positivt eller negativt, av en person över en annan: som stöd och 
beskydd eller som tvång eller våld. Det kan göras fysiskt, psykiskt eller känslomässigt 
(Adams, 2008). De tidigaste influenserna gällande empowerment kommer från USA, 
ex. Barbara Solomons skrifter om empowerment (berättigande, bemyndigande) för 
färgade i USA, samt om rörelserna som kämpade för mänskliga rättigheter. Solomon 
beskriver empowerment som aktiviteter som syftar till att minska den maktlöshet som 
skapats genom att vara medlem i en stigmatiserad grupp (Adams, 2008).  Empowerment 
siktar på att uppnå detta genom identifiering av de direkta och indirekta maktblock som 
bidrar till problemet. Empowermentbegreppet kan beskrivas som människors och 
gruppers förmåga att ta kontroll över sin situation, uppnå sina mål och utöva makt. 
Begreppet innefattar också den process i vilken dessa människor har förmåga att hjälpa 
såväl sig själva som andra att öka livskvalitén. De två begreppen deltagande och 
empowerment överlappar varandra – klienten måste bli ”empowered” för att kunna delta 
och blir sannolikt detta genom deltagande (Adams, 2008). 

Att hjälpa människor i empowermentprocessen kan vara ett krävande arbete för den 
professionelle. Innan den professionelle kan hjälpa andra i processen, måste hen själv 
uppleva empowerment. Oavsett om empowerment i praktiken börjar med självet så 
finns det en plats för att fundera över de egna tankarna, känslorna och den egna 
situationen i allt arbete med andra människor. En människa som upplever empowerment 
har större motivation och förmåga att hjälpa andra på vägen mot empowerment och 
vidare, att själv ta emot empowerment från andra (Adams, 2008).  

Begreppet empowerment har, i socialt arbete, kommit att handla om goda respektive 
dåliga förhållningssätt till klienten. Ett gott förhållningssätt innebär respekt och 
ödmjukhet som får den andre att känna goda självkänslor. Empowerment innehåller de 
tre delarna styrka, kraft och makt, men även deltagande, stolthet, självtillit, egenkontroll 
och delaktighet. Vikten av att stödja människor i utsatta lägen betonas härigenom. 
Dessutom betonas vikten av att se på människan som någon som själv vet vad 
problemet är (Askheim och Starrin, 2007).  

Enligt Adams (2008) kan empowerment refereras till på tre olika sätt, varav det 
sistnämnda är aktuellt i denna studie: 

• En absoluthet som involverar en grupp eller en person som får eller erhåller 
makt. 
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• En process vilken förutsätter två villkor: brist på makt före och delvis brist på 
makt efteråt. I ett sådant läge är empowerment ett relativt begrepp snarare än ett 
absolut. 

• Förmedlandet av kapaciteten att utöva makt, från en grupp eller person till en 
annan (Adams, 2008).  

Askheim och Starrin (2007) beskriver däremot två sätt som empowerment kan refereras 
till:  

• Empowerment som etablering av motmakt 

• Den marknadsorienterade riktningen 

I empowerment som etablering av motmakt är utgångspunkten att stärka människor så 
att de kan hitta en väg ut ur positionen som maktlös. Man syftar till att få igång 
processer där individernas självkontroll kommer igång. Den enskilde individens 
position i samhället är inte given utan skapad av människan. Positionen bestämmer 
vilken kontroll och makt som den enskilde har över sitt liv och även i vilken grad hon är 
maktlös. Då dessa förhållanden är skapade av människan så kan de också ändras, varför 
det är viktigt att skapa medvetenhet hos människan där man belyser sambandet mellan 
den egna situationen och de yttre, samhälleliga förhållandena. En annan viktig del är att 
påpeka att individen inte är ensam, att det finns många människor som upplever samma 
sak. Ett ökat medvetande av detta slag ska leda till bättre självbild och självförtroende, 
kunskap och färdighet och därmed även till handling (Askheim och Starrin, 2007).  

Vid framställandet av empowerment som etablering av motmakt så är stärkandet av den 
enskilde ett första steg där denne utvecklar personliga resurser som kan hjälpa till att 
avlägsna de blockeringar som hindrar förverkligandet av målsättningar som t.ex. 
kontroll och jämlikhet. Brye (2000) framhåller att det innebär en reduktionism när man 
begränsar empowerment till en individuell psykologisk process (refererad i Askheim 
och Starrin, 2007). Fokus ligger på förstärkningsdimensionen och inte alls på 
maktdimensionen och därmed hanteras inte de kollektiva dimensionerna av begreppet. 
Maktaspekten och analyser av de processer där makt och maktlöshet skapas finns inte 
med och därmed ges inte de förhållanden som bidrar till marginalisering något 
nämnvärt utrymme. Inte heller förändras maktbalansen mellan den som ger och den som 
tar emot tjänster utan vidare (Askheim och Starrin, 2007). I nordisk facklitteratur 
översätts empowerment till myndiggörande. Kritiken förtydligas då enligt Light (2002) 
och Stang (1998), eftersom empowerment därmed uppfattas som att ”bemyndiga, ge 
makt till, sätta någon i stånd att, ge möjlighet, tillåta” (refererad i Askheim och Starrin, 
2007). Då begreppet uppfattas så, kommer det att innebära en överlåtelse av makt till 
brukarna från andra. Myndiggörande beskriver, istället för en förstärkt position av de 
maktlösa och deras egen insats, en handling från experternas sida där dessa ger de 
maktlösa möjligheter. Detta samtidigt som de professionella kommer att kunna sätta 
gränser för hur mycket makt som de maktlösa ska få och vad den ska innehålla 
(Askheim och Starrin, 2007). Villadsen (2004) påpekar att ett starkt fokus på den 
individuella klienten medför en förskjutning i den grundläggande målsättningen i socialt 
arbete. Det handlar numera inte om att, som under 1970-talet, medvetandegöra 
marginaliserade grupper eller individer utan om att fokusera på individens jag (refererad 
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i Askheim och Starrin, 2007). Inom socialt arbete har empowerment kommit att i hög 
grad handla om att stärka klienternas förmåga att överskrida den mentala fastlåsning 
som de upplever, än om att frigöra dem från sina levnadsförhållanden. De hinder som 
uppstår för att friheten ska kunna bli verklighet blir sådana som klienterna själva sätter 
dit, de är inte ditsatta av andra (Askheim och Starrin, 2007). 

Dwyer (2000) beskriver den marknadsorienterade riktningen som en där 
utgångspunkten är den fria och självständiga individen (refererad i Askheim och Starrin, 
2007). Socialt liv i olika former anses vara medel för att målen ska kunna realiseras vari 
samhället framställs som bestående av sociala arrangemang för att individuella 
önskemål ska kunna tillgodoses. Grunden består av tillit till individen där denne ses som 
oberoende, rationell och kompetent och därmed som den som själv bäst tillvaratar sina 
egna intressen. Enligt Klausen och Ståhlberg (1998); Ramsdal och Skorstad (2004) så är 
marknadstänkande inom välfärdssektorn mest märkbart i liberala välfärdsstater, men de 
nordiska välfärdsstaterna pressas allt hårdare från de mer marknadsbaserade modellerna 
(refererad i Askheim och Starrin, 2007). 

Kritik mot empowerment 

Powers (2003) skriver i sin artikel att professionella använder empowerment som en 
åtgärd för att skapa samtycke. Powers menar att empowerment, så som det lärs ut till 
professionella, är en tvingande strategi. Denna strategi rättfärdigas av dess utfall och att 
de professionella tror att de uträttar en tjänst när de hjälper människor att ta de rätta 
besluten i sina liv. Patienterna anses däremot ha uppnått empowerment endast om de tar 
rätta beslut så som de definieras av vårdgivaren. Patienterna informeras inte om alla de 
valmöjligheter som finns och har inte heller möjligheten att göra sina egna val grundade 
på sina egna anledningar, menar Powers (2003).  

If we talk about ’empowering’ others (transitive sense) we are the ones 
who control the process. We are the subject of the action, defining the 
terms of interaction; those who are getting done to remain our objects. 
Subjects act; objects are acted upon. (Labonte, 1990 citerad i Powers, 
2003) 

Begreppet empowerment läggs till i vårdlitteraturens redan befintliga insatsmetoder för 
att skapa en illusion av valmöjlighet. Kontroll maskeras och framställs som 
empowerment (Grace, 1991, refererad i Powers, 2003).  Produktionen av individer i 
beroendeställning syftar till att stärka professionerna inom hälso- och sjukvården. Sätten 
att hantera denna situation bör inte komma från verksamheterna själva, utan från 
människorna man ämnar hjälpa. Powers (2003) slutsats är att empowerment är en 
tvingande strategi som resulterar i beroendeförhållanden samtidigt som den 
upprätthåller ett oförändrat tillstånd. 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med studien var att belysa några professionellas upplevelser och erfarenheter av 
hur alliansskapande och brukarinflytande kan yttra sig i socialtjänstens arbete med 
vuxna personer med missbruksproblematik inom öppenvården. Vi ville ta reda på hur de 
professionella definierar och upplever brukarinflytande. Vi ville även ta reda på om det 
finns särskilda strategier som de professionella använder sig av för att klienten ska få 
inflytande i sin behandling. Vidare undersöktes de avvägningar som de professionella 
gör avseende klientens inflytande i behandlingen.  

• Hur upplever de professionella inom socialtjänsten brukarinflytande i praktiken? 

• Vilka är de professionellas erfarenheter av att omsätta alliansskapande och 
brukarinflytande i praktiken? 

• Vad främjar eller hindrar alliansskapande och brukarinflytande, enligt de 
professionella? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutisk forskningstradition 

Den hermeneutiska forskningstraditionen innebär tolkning av text. Metoden användes 
under medeltiden som riktlinje för hur man skulle tolka bibeln. Man ville se bakom 
själva texten och på så sätt få förståelse. Under slutet av 1800-talet och under 1900-talet 
användes hermeneutiken även till allmän tolkning. Man tolkade inte bara texter utan 
även människors handlingar och andra samhälleliga fenomen inom samhälls- och 
beteendevetenskapen. Inom samhälls- och beteendevetenskap menar man att alla 
människor uppfattar både sig själva och sin situation på sitt eget sätt (Hartman, 2004). 
Inom hermeneutiken strävar man därför efter att få förståelse för hur människor 
upplever och uppfattar världen och för att få det måste man tolka människors beteende. 
Eftersom förståelse var det vi strävade efter i vår studie så var vår kunskapsteoretiska 
utgångspunkt det hermeneutiska tolkningsperspektivet (Bryman, 2011). Inom 
hermeneutiken pekar man inte ut observerbara företeelser utan använder termer som 
beskriver människors livsvärld. Man intresserar sig för den mening människor knyter 
till olika företeelser – hur de föreställer sig världen, inte hur den faktiskt är (Hartman, 
2004).  
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Kvalitativ undersökning 

Studiens syfte var att ta reda på hur personal upplever och beskriver brukarinflytande 
och därför valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Vi ville ta del av 
intervjupersonernas upplevelser av brukarinflytande och med ord beskriva dessa. I en 
kvalitativ undersökning är arbetet ostrukturerat och fokus ligger på det generella i 
formulerandet av de inledande frågeställningarna och vikt läggs vid intervjupersonernas 
upplevelser. Därför eftersträvas närhet till intervjupersonerna, så att forskaren ska kunna 
se världen med deras ögon.  Inom den kvalitativa forskningen är man intresserad av den 
mening som ett visst beteende innebär för intervjupersonerna. Den kvalitativa 
forskningen är inriktad på hur saker förändras över tid. Genom att analysera texten från 
intervjuerna kunde vi få uppfattning om brukarinflytande så som intervjupersonerna, 
utifrån sitt perspektiv, vill förmedla det (Bryman, 2011). Enligt Kvale & Brinkmann 
(2011) så produceras kunskap i forskningsintervjun och skapas aktivt genom frågor och 
svar. Den kvalitativa forskningen är ofta ostrukturerad för att få kunskap om vad 
intervjupersonerna menar och för att komma fram till begrepp som grundas på den 
erfarenhetsbaserade informationen. Vi ville få kunskap om intervjupersonernas 
erfarenhet och upplevelser och genom ett kontextuellt synsätt hoppades vi få mer 
detaljerad data och på sätt få en ökad förståelse för deras syn på brukarinflytande. I 
enlighet med den kvalitativa forskningstraditionen ville vi fokusera på ett mindre antal 
intervjupersoner och gjorde därför sex intervjuer (Bryman, 2011). 

Kvalitetskriterier 

I kvalitativa studier omfattar kvalitet hela forskningsprocessen och vi har valt ta upp 
tillförlitlighet och äkthet som motsvarar kvalitet i en kvantitativ undersökning.  

Tillförlitlighet består utav fyra delkriterier:  

• Trovärdighet (”credibility”) – motsvarar intern validitet, hög grad av 
samstämmighet mellan det forskaren observerat och de teoretiska idéer som den 
utvecklat. Trovärdighet i resultatet i studien omfattar dels att studien genomförts 
enligt de regler som finns, dels att intervjupersonerna får ta del av resultatet för 
att ge dem möjlighet till att säkerhetsställa forskarens uppfattning.  

• Överförbarhet (”transferability”) – motsvarar extern validitet, resultatens 
generaliserbarhet i andra situationer. Kvalitativa studier handlar om att ge 
detaljrika och täta beskrivningar vilket ger andra en så kallad databas där de kan 
bedöma resultatets överförbarhet. 

• Pålitlighet (”dependability”) – motsvarar reliabilitet, att det ges en fullständig 
redogörelse av forskningsprocessens alla delar så som problemformulering, val 
av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, beslut som rör analysen etc. Denna 
process ska kunna granskas utav kollegor och handledare.  

• Möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”) – motsvarar objektivitet. 
Visar att forskaren agerat i god tro och inte tillåtit personliga värderingar eller 
teoretisk inriktning påverka utförandet eller studiens slutsatser (Bryman, 2011).  
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Äkthet består utav fem delkriterier: 

• Rättvis bild – studien ger en rättvis bild av intervjupersonernas tankar och 
åsikter 

• Ontologisk autencitet – studien ger intervjupersonerna en bättre förståelse av sin 
sociala situation 

• Patologisk autencitet – studien ger intervjupersonerna en bättre bild av hur andra 
personer upplever saker och ting 

• Katalytisk autencitet – studien gör att intervjupersonerna förändrar sin situation 

• Taktisk autencitet – studien ger intervjupersonerna förutsättningar att vidta 
åtgärder som krävs (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande 

Urval 

Vi valde att göra ett målinriktat urval för att hitta intervjupersoner som vi ansåg vara 
relevanta för undersökningens problemformulering. Inför studien funderade vi på vilka 
personer som skulle vara lämpliga att intervjua och kom fram till att vi ville att 
intervjupersonerna skulle ha en socionomutbildning eller motsvarande samt att de skulle 
arbeta på socialförvaltningens avdelning för personer med missbruksproblematik. 
Intervjupersonerna skulle ha befattningar som berör behandlingspedagogiskt arbete och 
deras arbete skulle främst innefatta insatser enligt socialtjänstlagen. Vi valde att göra 
sex intervjuer och fördelade dem i fem olika kommuner. Vi kontaktade cheferna på 
respektive verksamhet som i sin tur hjälpte oss att komma i kontakt med lämpliga 
intervjupersoner som motsvarade våra krav. Tid för intervju bokades via mejl efter en 
första kontakt på telefon och därefter skickades ett missiv ut. Missivet bestod av 
information om intervjun samt om de etiska riktlinjerna. Geografiskt sett valde vi att 
göra vårt urval enligt bekvämlighetsprincipen, vilket innebär att vi endast intervjuade 
sex personer i kommuner i södra Sverige (Bryman, 2011).  

Instrument och insamling 

Vi ville göra semistrukturerade intervjuer där frågorna delvis var förutbestämda med 
vissa teman. Frågorna bestod även av öppna frågor så att intervjupersonerna utifrån 
temat kunde välja hur frågan skulle besvaras utan att vi styrde svaret i en viss riktning. 
Om vi upplevde att svaret inte motsvarade vårt syfte så ställde vi istället följdfrågor och 
bad intervjupersonen att utveckla sina svar eller så ställde vi om frågan på ett annat sätt 
(Bryman, 2011). Vi var intresserade av intervjupersonernas upplevelser av 
brukarinflytande. Därför var det betydelsefullt att låta intervjun flyta relativt fritt, 
eftersom det då ökade chanserna att det som intervjupersonerna ansåg viktigt kom fram. 
Vi gav i och med denna flexibilitet intervjupersonerna möjlighet att styra intervjun. Vi 
kunde då följa upp intressanta ämnen och frågor som dök upp under intervjuns gång 
(Bryman, 2011). Våra intervjufrågor kunde därmed anpassas och justeras i takt med 
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intervjun. Intervjun gav oss utrymme att avvika från intervjuguiden om 
intervjupersonen tog upp något intressant som vi ville fördjupa oss i. Då vi inlett vår 
undersökning med ett relativt tydligt fokus ville vi att intervjuguiden skulle innehålla en 
del specifika frågeställningar. Viktigt var att de formulerats på så sätt att de underlättade 
svaren och att de bestod av ett för intervjupersonerna begripligt språk. Vi valde att spela 
in intervjuerna för att inte gå miste om relevant och intressant fakta. Med hjälp av 
inspelningen minskade riskerna för feltolkning, då vi fick hela intervjun ord för ord 
(Bryman, 2011). Datainsamlingen bestod av sex semistrukturerade intervjuer med 
tillhörande intervjuguide. Vi hade en önskan om att låta intervjun vara till största dels 
ostrukturerad för att ge intervjun möjlighet att röra sig i olika riktningar och därmed få 
kunskap om det som intervjupersonerna ansåg var relevant och viktigt att påpeka. Det 
betyder att intervjun ibland avvek från vår intervjuguide. Intervjuprocessen var 
anpassningsbar och vi la tyngden på hur intervjupersonerna uppfattade och tolkade våra 
frågor. Vår intervjuguide bestod av olika teman som berörde ämnet brukarinflytande 
och frågorna hade utformats på så sätt att de gav möjlighet till så fylliga och detaljerade 
svar som möjligt. Intervjupersonerna hade till största del stor frihet till att utforma sina 
svar på sitt eget sätt och detta för att det i sin tur ledde till nya följdfrågor som vi ansåg 
viktiga i undersökningen (Bryman, 2011).  

Analys 

Intervjumaterialet transkriberades och vi skrev ner intervjuerna ord för ord. Vi 
färgkodade det färdiga materialet för att hitta gemensamma teman som återkom i 
samtliga intervjuer.  

Vi har använt oss av meningskoncentrering som den beskrivs av Kvale och Brinkmann 
(2011):   

• Genomläsning av hela materialet 
• Relevanta meningsenheter för studiens syfte plockas ut  
• Framträdande teman i meningsenheterna väljs ut 
• Meningsenheterna väljs ut utifrån studiens syfte 
• Slutligen sammanställs de olika teman man funnit till en färdig text 
 

Meningskoncentrering innebär att fokus läggs på meningen i texten och att 
intervjupersonernas yttranden dras samman till kortare formuleringar. Därefter görs 
analys genom att sortera data som motsvarar studiens syfte. Sedan formuleras olika 
teman utifrån syftet och frågeställningarna. De olika teman som vi fann skapade i sig 
underrubriker till vårt resultat. De slutgiltiga teman som valts ut sammanställdes sedan 
till en färdig text. Vi valde dock att använda oss av mestadels citat istället för att skriva 
ut text (Kvale och Brinkmann, 2011).   

Etiska riktlinjer 

Vår ambition var att uppfylla Vetenskapsrådets huvudkrav som formulerats utifrån 
individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

16 

 



 

Informationskravet – Enligt Forsman (1997) är det viktigt att ge sanningsenlig 
information angående informerat samtycke. Informationen får inte vara allt för 
omfattande, men måste ändå innehålla relevant fakta. Vi måste försäkra oss om att 
intervjupersonerna förstått informationen och att de deltar frivilligt, något vi 
säkerställde genom att ge informationen både muntligt och skriftligt. Intervjupersonerna 
blev informerade om vad deltagande i vår studie innebar och att de själva valde om de 
ville delta eller inte, samt att de när som helst kunde välja att avbryta. 

Samtyckeskravet – Informerat samtycke innebär också att intervjupersonerna 
informeras om studiens syfte, dess upplägg samt att intervjun kommer att spelas in. 
Denna information fick intervjupersonerna i ett missiv (Forsman, 1997). 
Intervjupersonerna tillfrågades först via telefon om de var intresserade av att delta i 
studien och fick efter att de tackat ja ett informationsbrev där studiens syfte och 
intervjuns upplägg beskrivs. Intervjupersonerna informerades också om deras möjlighet 
att läsa igenom transkriberingen av respektive intervju om så önskades. I 
informationsbrevet som skickades ut till samtliga intervjupersoner förklarades deras rätt 
att när som helst avbryta sitt deltagande i studien.  

Konfidentialitetskravet – Intervjupersonerna informerades även om studiens 
konfidentialitet – att vi kommer att ha kännedom om den insamlade datan men kommer 
att ta hänsyn till konfidentialiteten när vi presenterar vårt material (Forsman, 1997). När 
det gäller konfidentialitet var det även viktigt att intervjupersonerna var medvetna om 
att den data som identifierar dem inte kommer att avslöjas för någon annan (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

Nyttjandekravet – I enlighet med nyttjandekravet använder vi endast uppgifterna till 
vår undersökning och de får ej användas eller lånas ut till någon annan 
(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information fick intervjupersonerna i det 
informationsbrev som skickades ut (se bilaga I).  

RESULTAT 
För att skydda intervjupersonernas identitet nämns de inte vid namn. 
Intervjupersonernas kön och ålder delges inte heller. Vi har valt att namnge de olika 
intervjupersonerna med bokstäver från A till F, där samtliga intervjupersoner blivit 
tilldelad varsin bokstav. Samtliga intervjupersoner arbetar som handläggare inom 
socialtjänstens öppenvård för vuxna personer med missbruksproblematik och de har alla 
socionomutbildning eller motsvarande. Verksamheterna beskrivs inte mer ingående för 
att inte riskera identifiering av intervjupersonerna. Intervjupersonerna har varierande 
erfarenhet av arbete med personer med missbruksproblematik, men samtliga har en 
uppfattning om brukarinflytande och erfarenheter av vad det kan innebära i praktiken. 

Nedan redovisas innehållet i intervjuerna samt en teoretisk problematisering av studiens 
resultat. I den teoretiska problematiseringen fördjupas förståelsen av det empiriska 
resultatet med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter. Resultatet presenteras i 
enlighet med  meningskoncentrering så som den beskrivs av Kvale och Brinkmann 
(20011). De teman som har valts ut är förutsättningar för brukarinflytande,  
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brukarinflytande i praktiken samt dilemman.  Under respektive följer underrubriker med  
syftet att underlätta förståelsen samt att förtydliga resultatet.  

Förutsättningar för brukarinflytande 
Nedan beskrivs förutsättningarna för brukarinflytande, så som de beskrivs av 
intervjupersonerna, under rubrikerna relation, information, den professionelle och 
klienten. 

”Det handlar ju om relationer” 

Intervjupersonerna upplever att relationen har stor betydelse i behandlingsarbetet. De 
hävdar också att de alltid arbetar tillsammans med klienten och måste ha hen med sig 
för att det ska leda till positiva förändringar.  

Ja absolut för att … Man bygger … Det handlar ju om relationer. Det 
handlar om … ett bra arbete bygger ju på en relation med din klient. 
Har man inte den här relationen, nej då kommer vi inte så långt. 
Socialarbetare E 

Det är viktigt att den professionelle kan visa respekt och medmänsklighet i mötet med 
klienten. Relationen bygger på gemensamma nämnare som klienten och den 
professionelle hittar hos varandra. Vikten av att ha kännedom om klienten och att veta 
vad hen tycker är viktigt i sitt liv, upplever en av intervjupersonerna vara faktorer som 
gynnar relationsarbetet.  

Det är ju i mötet som man liksom, hittar varandra … Det är ju i 
träffarna som man … som det poppar upp och kryper fram … Och det 
kan ta tid, det kan ta lång tid. Det kan vara jättelånga processer ibland 
… Innan man hittar rätt, så att säga… Socialarbetare B 

Ja, jag tycker inte att jag är annorlunda här eller om jag träffar någon 
ny vän ute på stan eller på fest eller i någon förening, utan man börjar 
lite stillsamt, så … Och lär känna varandra. Sen är det klart att ju mer 
kännedom man får om en person, desto mer … kan man ju få ut av det 
och ömsesidighet… Socialarbetare A 

En av intervjupersonerna säger att det är klienten som är expert på sitt eget liv. Om de 
professionella inte vet hur klienten tänker om sitt liv är det svårt att hitta faktorer som 
kan vara till hjälp i behandlingsarbetet.   

Men jag tänker ändå att personen är ju expert på sitt liv … Ändå … 
Alltså, man får inte förringa det. Och då gäller det att få ihop det bra 
och ibland kanske man får gå på pumpen på något … Är det klientens 
önskan och så blir det inte bra – ja, men då vet vi det, så behöver vi inte 
prova det mer utan då får vi göra någonting annat … Och att man kan 
prata om det. Socialarbetare A 
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Relationen är viktig för att klienten ska kunna få brukarinflytande och flera av 
intervjupersonerna upplever att relationen är en förutsättning för att inflytandet ska 
fungera på ett bra sätt. En intervjuperson säger att relationen är viktigare än 
arbetsstrategin. En annan faktor som intervjupersonerna upplever som viktig i 
relationskapandet med klienten är att inte undangömma någon information. De 
poängterar också vikten av en öppen dialog - att klient och professionell kan prata och 
diskutera olika saker som dyker upp. 

Alltså det har man ju kommit fram till, att det är ju egentligen viktigare 
med den relationen, än med vilken behandlingsinsats som man har. Så 
det är ju en jätteviktig bit och så är det ju viktigt det med att man ändå 
är observant på, för även om man kanske inte funkar så bra ihop, så bra 
med vissa, att de ändå får den hjälp de har rätt till. Socialarbetare D 

Vi måste köra med öppna kort och inte tänka på … bakgrunden och 
sådana grejer, utan alla har rätt till samma hjälp … oavsett bakgrund, 
hur de är och hur de beter sig. Alla har samma rätt att söka bistånd och 
alla har samma rätt till brukarinflytande … Vissa regler gäller ju alltid 
och det gäller ju alla … brukaren får ju inte agera på ett sätt så att … så 
att vi inte kan ha en dialog, det får ju aldrig förekomma hot, det får ju 
aldrig förekomma våldstendenser eller några sådana inslag, för då… då 
bryter vi dialogen och samarbetet, så att säga … Det är de enda krav vi 
ställer, så att säga … Sen får det gärna vara högt i tak och … så … 
Jätteviktigt, det är en förutsättning för att vi ska kunna hitta rätt … Det 
är inte bara viktigt, det är en förutsättning, annars funkar det inte … 
Socialarbetare B 

”Det måste väl vara en trygghet att veta vad som ska hända med mig” 

Att informera klienten om hens rättigheter och skyldigheter ökar klientens trygghet. 
Informationen måste vara tydlig och korrekt och det är viktigt att klienten informeras 
redan vid första mötet. 

Och trygghet, ja men det måste väl vara en trygghet att veta vad som ska 
hända med mig, att man kör med öppna kort, vi har ju inga dolda 
agendor här utan vi har ju öppna kort … ”Det här och det här jobbar vi 
med i det här programmet och det här och det här jobbar vi med i det 
här programmet …” Socialarbetare C 

Vid det första mötet så berättar man … ja, eller om de ringer, så talar 
man om hur det går till. Ja, alltså det är väldigt viktigt med information. 
Så det gör vi på en gång. Socialarbetare E 

Intervjupersonernas erfarenhet är att det är vikigt att klienten får information om att de 
professionella styrs utav socialtjänstlagen och sekretesslagen och att det finns ramar och 
regler som de måste följa. Deras upplevelser är också att klientens nätverk och anhöriga 
har stor betydelse för klientens behandling och det är därför viktigt att klienten få vara 
med och bestämma vilka hen vill ska vara delaktiga i behandlingen.  
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Sen har ju vi våra ramar och lagar och rätta oss efter … Så vi får ju inte 
ta kontakt med folk runt omkring hur som helst … Ja, sekretessfrågor 
och sådant … Och det är ju lite omvänt brukarinflytande, för att… ska 
man ha en bra utredning… så är det viktigt att man har en … att 
nätverket är med också … i utredningsförfarandet … Klientens nätverk 
… syskon, mor, far, flickvän, barn … Så klienten har ju ett stort 
brukarinflytande när det gäller utredningsförfarande och när det gäller 
kanske insatser som vi har på hemmaplan och insatser när det gäller 
vård och behandling.  Där ska de vara med, så mycket som möjligt … 
och ha inflytande … Socialarbetare B 

En av intervjupersonerna hävdar vikten av rätt utbildning och att de kan lagen och vet 
hur de ska tolka den. Klienten har rätt att både läsa sina journaler, ta del av utredningar 
och att överklaga alla beslut.  

Och det är därför jag tycker det är väldigt viktigt, eller det är jätteviktigt 
med vilka skolor man har gått så att man kan socialtjänstlagen och att 
man har fått riktig kunskap om det … Och att man har en bra chef som 
håller en ajour och har man inte det, då får man ju själv leta och till slut 
så gör man ju det, för man vill göra ett bra jobb. Så det är jätteviktigt ... 
Socialarbetare E 

Ja, vi informerar ju om det som styrs i socialtjänstlagen, att de har rätt 
att ta del av det vi skriver om dem, så att säga … De har rätt att 
överklaga beslut, det är vi skyldiga att informera om … Så att dels den 
… vad ska man kalla den … den juridiska biten där vi är skyldiga, just 
med dokumentation och detta, att man ska kommunicera utredningar, till 
exempel … och rätten att överklaga till förvaltningsrätten … Den biten 
är vi skyldiga att informera om, sen ska vi också informera om den 
andra biten, där de så att säga har rätt att ta del av innehållet i 
behandlingen, till exempel … och kunna … ifrågasätta eller förändra 
lite i det också, det har de också rätt att göra. Så att man hittar fram till 
en bra lösning som passar … Socialarbetare B 

“Man får se hela människan och inte bara missbruket”  

Flera av intervjupersonerna upplever att de måste arbeta hårt för att brukaren ska ha så 
stort inflytande som möjligt i sin behandling.  

Förutsättningarna måste ju vara att de som jobbar … Jobbar för att 
brukaren ska ha inflytande, eller? … För jag menar … skulle inte vi som 
arbetar med det vara intresserade av att klienterna ska ha inflytande så 
… jag menar … var hamnar vi då? Utan där måste ju personalen … Vår 
kompetens och vår människosyn, helt enkelt, måste ju vara 
förutsättningarna … Vi behöver inte berätta för våra brukare vad de är 
dåliga på, det vet de så himla väl själva, de är sådana specialister på att 
trycka ner sig själva … Utan det är ju bättre att lyfta det som är bra, det 
som fungerar, det som är friskt. Socialarbetare C 
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Alla intervjupersoner upplever att det är mycket viktigt att lyssna på klienten. En av 
intervjupersonerna påpekar att den professionelle måste ha en bra människosyn och 
förmåga att se hela människan och inte bara missbruket.  

Lyssna. Jag kan inte säga att jag gör något mer. Ibland försöker jag 
vägleda för att jag ska kunna hitta fler möjligheter … ofta kanske man 
har spårat in på en grej och ser på den … att försöka vidga vyerna lite… 
Socialarbetare C 

Alltså man får se hela människan och inte bara missbruket … Och ordna 
upp hela livssituationen så gott det går … Socialarbetare C 

En intervjuperson säger att ett bra verktyg i mötet med klienten är att vara sig själv och 
att våga ge av sig själv. En annan påpekar att det också är viktigt att finnas tillhands för 
klienten och tänka på att man är en myndighetsperson och att det kan skrämma många 
klienter.  

Alltså, jag är ju mig själv, jag pratar mycket, att man bollar tankar fram 
och tillbaka och … Jag vågar ju fråga mer nu, alltså när man känner 
folk bättre och har jobbat längre. Jag vågar ju visa att jag inte kan … 
och ställa dumma frågor och så … Socialarbetare A 

Fast här har vi ju myndighetsutövning också så att många gånger så kan 
klienterna känna sig hotade för att vi är en myndighet och då gäller det 
ju att, man är lite försiktig med sitt inflytande över brukaren då och det 
viktigaste är ju att brukaren är i fokus. Socialarbetare E 

”Klienten är den som har ansvar för sitt liv” 

När en klient kommer för att söka hjälp så upplever en av intervjupersonerna att det 
tyder på oerhört mod och vilja till förändring. Intervjupersonens erfarenhet är att de 
klienter som självmant söker sig till socialtjänsten har motivation till att sluta missbruka 
droger.  

Hit går man ju inte bara så där, vind för våg … Det är en ganska stor 
process att bara söka sig hit… Det kanske är den här anhörige som 
börjar bli orolig, eller det kanske är barnen som undrar vad … pappa 
dricker för mycket och så där … Så för pappan blir det ju en 
jätteprocess att bara ta sig hit … Så att det är en motivationsprocess hos 
klienten och där de måste vara med … Socialarbetare B 

Klienten är den som har ansvar för sitt eget liv och det är hen som måste bestämma på 
vilket sätt hen vill använda sig av sitt inflytande.  

Ibland kan klienterna … tänka utifrån att deras brukarinflytande kan … 
Alltså, de tänker lite fel ibland … De använder brukarinflytandet kanske 
– ibland – för mycket till att lägga över ansvaret på handläggaren, eller 
på någon annan … Men ansvaret är alltid … hos brukaren, att det ska 
bli en förändring. Utifrån vår horisont med drogproblematik och detta 

21 



 

… Sen finns det ju brukare i omsorg och så som lever under 
förhållanden som de inte kan styra över och då är det ju en annan sak … 
men det är alltid i brukarens knä som ansvaret ligger … Sen har de stort 
mandat också att ha inflytande över det … men det är alltid de som ska 
göra jobbet … tycker jag … Med hjälp av oss, då. Socialarbetare B 

Intervjupersonen hävdar också att det är upp till klienten att ta beslutet om att ta tag i sitt 
liv och att ansvaret måste ligga hos hen.  

Så mandatet som brukaren har, det är inte bara mot … mot 
biståndshandläggaren, utan det är ju faktiskt att de … har mandat att … 
faktiskt ta tag i sitt liv. Och det kan man skjuta tillbaka lite klienten själv, 
det där mandatet. Det är jätteviktigt… det får inte bli en envägsgrej, så 
att säga. Socialarbetare B 

Brukarinflytande i praktiken  
Nedan presenteras intervjupersonernas beskrivningar av brukarinflytande under 
rubrikerna inflytande, överenskommelse och processen.  

”Att kunna erbjuda det brukaren vill ha och det vi bedömer att den 
behöver” 

Intervjupersonerna beskriver brukarinflytande i praktiken som något som kräver att den 
professionelle redan vi första mötet låter klienten förstå att hen ska ha ett inflytande som 
innebär att vara delaktig i beslut och val av insatser. En intervjuperson säger att 
brukarinflytande inte är något man diskuterar i arbetsgruppen. Fenomenet existerar, 
men man har inte något särskilt begrepp för det. Information och delaktighet betonas 
som viktiga förutsättningar. Klienten kanske inte alltid vet sitt eget bästa eller vilka 
möjligheter som finns och då måste den professionelle introducera och förklara de 
alternativ som finns till hands.  

Jag tror att man har kunskapen fast man kanske inte kallar det för 
brukarinflytande. Så det är väl viktigt att man vet vikten av att den 
enskilde får vara med och bestämma. Och egentligen är det inte 
konstigare än att gå till sig själv, alltså hur skulle jag vilja bli behandlad 
om jag hamnar i den situationen som min klient är i? Mycket konstigare 
än så är det egentligen inte. Alltså hur vill jag bli bemött och hur skulle 
jag vilja bli bemött på sjukhuset om jag kommer dit? Men sen är det ju 
vissa grejer jag inte kan avgöra, om jag är patient inom sjukvården eller 
om jag är kanske klient, alltså det är ju som om man går till en läkare 
och den säger; vilken behandling tycker du att du vill ha nu? ”Ja, jag 
har ingen aning, jag vill bli frisk.” Socialarbetare F 

Några intervjupersoner poängterar att en del av brukarinflytande är att få bestämma 
vilka som ska vara delaktiga i behandlingen. Det är den professionelles uppgift att 
informera om att klientens nätverk får vara med i behandlingsprocessen samt att ta reda 
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på om klienten vill ha stöd av sina anhöriga i behandlingsprocessen. Det framhålls 
också som en främjande faktor att ha med de anhöriga i behandlingen. 

Så det är väl så jag ser på inflytandet, alltså både lite grann vilket 
uppdrag de ger oss men också lite grann vilka de vill ska vara 
inblandade i en utredning i deras liv. Socialarbetare F 

Att vi känner att vi kan erbjuda det brukaren vill ha och vad vi bedömer 
att den också behöver. Socialarbetare A 

En av intervjupersonerna upplever att brukarinflytande uppstår redan när de möter 
klienten första gången. Genom samtal och frågor kring vad som är klientens problem 
tillåts klienten att själv komma med tankar och förslag och det är då brukarinflytande 
yttrar sig, trots att man inte uttalat diskuterar inflytande som en punkt i dagordningen. 

Ja det uppstår väl, nej men det är väl när man liksom träffas. Då har 
man ett samtal eller en dialog, eller att man försöker skapa ett klimat 
där de känner att de själva har möjlighet att komma med idéer, ja så att 
man inte kör någon auktoritär stil och så här … utan att man 
tillsammans får fram vad det är för typ av hjälp man behöver och så. 
Socialarbetare D 

Brukarinflytande yttrar sig i klientens delaktighet och vilja att påverka behandlingen, 
något som en av intervjupersonerna upplever är beroende av hur de förmedlar 
inflytandet och ger information om vad brukarinflytande innebär.  

Vissa klienter kan ju ha svårigheter att förmedla sitt inflytande, de har 
… Man … Jag förmedlar till dem ”Du har inflytande, det är viktigt att 
du är med i den här processen, du kan inte stå utanför … Du måste 
förmedla till mig vad du tycker och tänker och vad du vill, så att säga … 
Med den här insatsen” Och ibland så får man ju då, pedagogiskt, 
försöka lyfta fram det, det är min uppgift, så att säga … Socialarbetare 
B 

Brukarinflytandet upplevs av intervjupersonerna som förutsättningen för att de ska 
kunna ha ett samarbete. Ambitionen är att försöka hålla inflytandet på så hög nivå som 
möjligt, bland annat eftersom klientens delaktighet är av stor betydelse för 
behandlingsresultatet. 

Ja, jag ser ju just att i behandlingsresultatet så är ju brukarinflytande, 
tycker jag, den största delen … har du inte klienten med dig så kan du 
inte uppnå något vidare resultat … Socialarbetare C 

En form av brukarinflytande är att klienten har rätt att avböja en insats. 
Intervjupersonerna poängterar frivilligheten som arbetet grundar sig på och om klienten 
inte vill delta i det som erbjuds eller känner att behandling inte är aktuellt för tillfället – 
då är det också en del av klientens inflytande att kunna avsluta insatsen. 
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Och det är ju det som socialtjänstlagen är, egentligen … det är en 
frivillighetslag … Vill inte jag göra något åt mitt missbruk, ja men då är 
det ju det som är mitt inflytande som brukare … att faktiskt få fortsätta 
med mitt missbruk … Socialarbetare C 

De flesta av intervjupersonerna kan inte se någon direkt nackdel med brukarinflytande 
så länge klienten är medveten om var gränsen går och förstår att inflytande inte innebär 
vetorätt gentemot den professionelle. Risken att det blir en motsättning mellan den 
professionelle och klienten gällande vem som har rätt, finns dock. 

Nej, egentligen inte. Den enda nackdelen skulle kunna vara … det är väl 
om någon tror att … att en klient tror att med brukarinflytande att ”Jag 
bestämmer allt själv”. Och liksom gått in i fel förhoppning innan och 
sedan visade det sig att ”Du kan inte bestämma det och det och detta”… 
Vad det nu är ... Då kan det ju bli tokigt, va. Men annars kan jag inte se 
något fel i det, absolut inte. Socialarbetare F 

Några av intervjupersonerna hävdar att det som kan hända om inflytandet går för långt 
är att man som professionell upplever kontrollförlust och inte kan hantera situationen. 
Sådana scenarion beskrivs som förvirrande, där den professionelle inte vet vad som har 
bestämts och sagts.  

Ja, man får inte riktigt … grepp om saker och ting, kanske, och … man 
tappar tråden och man vet inte riktigt vad det är som händer … Det blir 
lite luddigt och man har ingen, liksom, plan att gå efter … Man följer 
inte med riktigt i brukarens inflytande, det blir för mycket så, va … Man 
måste bromsa lite kanske, ibland och … ”Vänta nu, nu tar vi en sak i 
taget, nu pratar vi om det här. Sen diskuterar vi den andra grejen efter 
vi har fixat det.” Ibland kan brukaren ju vilja ha tio grejer på samma 
gång, liksom … Och då kan det bli lite förvirrat, både för mig och 
klienten … Så då försöker man liksom styra ner det lite. ”En sak i taget, 
nu tar vi detta. Tar vi inte detta så kan vi inte ta nästa” … Så man 
försöker dämpa det lite och styra upp det lite … Socialarbetare B 

”Om inte klienten vill så funkar det inte” 

Alla intervjupersoner upplever att det är viktigt att vara överens med klienten innan man 
påbörjar en insats. En insats som klienten inte är helt övertygad om från början är en 
insats som inte kommer att ge något positivt resultat i det långa loppet. Det är viktigt att 
hitta en balans så att målen man sätter upp varken är för enkla eller för svåra att uppnå. 
Överenskommelsen betonas av samtliga intervjupersoner som en förutsättning för 
samarbete.  

Mitt stående mantra är väl ungefär att ”Jag kan stånga mig blodig, men 
så länge du inte vill så funkar det inte.” Socialarbetare E 
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Men då handlar det åter igen om att hitta målen och vara överens om 
vilka målen är … Att man som professionell inte tycker att det är för 
låga mål och att man ser syftet med dem och att de inte är för höga. Det 
är väl det som är det viktigaste … hitta något medelvärde där.  
Socialarbetare F 

Överenskommelse förutsätter att en relation etablerats mellan professionell och klient. 

Man måste försöka hitta ett gemensamt mål som de kan nå. Och då är 
det ju viktigt att man bygger någon form av allians eller någon 
förståelse för varandra och i detta blir det ju ett brukarinflytande också. 
Så jag tycker att det är jätteviktigt, just detta att man pratar om samma 
mål, i alla fall, i den mån det går. Det beror ju på hur allvarlig 
situationen är. Jag menar, har vi någon som man ser missbrukar så att 
det är allvarlig fara för honom, och som säger ”Mitt mål att fortsätta 
missbruka” … Ja, då kan vi inte hitta något mål … Men oftast kan man 
ju hitta ett mål, någonstans i det hela. Socialarbetare F 

En intervjuperson poängterar dock att de har makten att ta beslut om det inte går att 
hitta ett gemensamt mål som båda parter är överens om, men där samarbetet ska 
fortsätta. När en insats visar sig vara fel för klienten, så är det viktigt att ha en dialog där 
båda parter känner att det går att diskutera och kompromissa för att hitta en lösning. 
Dialogen framhålls av intervjupersonerna som en förutsättning för att samarbetet ska 
fungera. 

Sen behöver man kanske inte alltid vara överens om det. Jag vet att jag 
ibland … Vi brukar prata om det, jag och … Ja, vem det nu kan vara, att 
vi är överens om att vi inte är överens … Och det brukar bli rätt så bra, 
alltså vi kan … När vi är överens om att vi inte är överens, så är det så. 
Då förstår vi det … Socialarbetare A 

Ja, då får vi ju prata om det. Och åter igen - är det ett LVM då är det 
jag som fattar ett beslut, då diskuterar jag inte. Men annars diskuterar vi 
alltid, det är alltid brukaren … och det är alltid bäst att ha brukaren på 
min sida så att säga, så att det inte blir osämja. Så de kan slänga luren i 
örat på en, men i och med att de vet att man lyssnar på dem och att jag 
säger det som är viktigt, så kommer de alltid tillbaka. Socialarbetare E 

”Alla ska ha ett bra drogfritt liv” 

I början av kontakten med en klient poängteras vikten av att möta klienten där hen 
befinner sig och att inte driva på för hårt eller att ställa för höga krav. Flera 
intervjupersoner säger att inte alla klienter, i början av en kontakt, har förenat sig med 
tanken att ett missbruk föreligger. Känslan av att gå till en myndighet för ett möte kan 
också vara besvärande och då gäller det att möta upp klienten och komma fram till en 
lösning som hen känner inte är för besvärlig. 
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För det, vi är ju där igen … om det kommer någon och så säger jag att 
”Jag ser att … vad säger du om vi har … sätter upp fem 
samtalstillfällen?” ”Nej, se du det har jag inte alls lust med.” Nähä, och 
det är det … då börjar ju den här… motiverande samtal, att man får på 
ett fint sätt fråga varför du inte vill och så. Men man kan ju inte ställa … 
”Nähä, och varför inte det då?” Alltså, det är ju lock och pock och så … 
”Nej, men då säger vi inte det här då … utan … ”Men vad säger du om 
att träffas om 14 dagar, då kanske du har funderat på det?” … Alltså, då 
försöker man ändå fånga in personen och sen rätt vad det är så säger de 
”Ja, men okej, jag går med på fem samtal” och då kanske man redan 
har haft fem samtal, men det har ju lett till att då blir det någonting 
konkret. Socialarbetare E 

Handlingsplanen beskrivs av några intervjupersoner som något att falla tillbaka på, 
något som hjälper till att hålla fokus på vad som ska göras. 

Det … har ju funktionen att man … har stolpar, delmål … vad har vi … 
hur långt har vi kommit? Fungerar handlingsplanen? Man har 
uppföljningar och så här … Handlingsplaner är viktiga, det gör vi alltid 
… Särskilt när vi ska ha en insats, när vi har kommit så långt att … att 
brukaren har fått ett bistånd … Så gör man alltid en handlingsplan till 
den, så att säga … Och gör uppföljningar, för det kan vara så ibland att 
man … Att ”Det här funkade inte, vi måste göra … Vi måste hitta på 
något annat, göra på ett annorlunda sätt…”… Så handlingsplanen är ett 
viktigt instrument i brukarinflytandet där klienten är med då … och 
skapar handlingsplanen, så att säga … Socialarbetare B 

Samtalen blir en viktig del i att upprätthålla kontakten med klienten. Flera 
intervjupersoner framhåller vikten av att inte ge upp och betonar att vissa klienter kräver 
långa insatser som först efter lång tid ger resultat. 

Man kan ju jobba motiverande, alltså … i åravis, man kan jobba med 
personer och motivera … Och till slut, kanske efter flera år, så kanske 
det händer någonting … Socialarbetare C 

Men då kanske det går en fem, sex, sju, åtta år och då händer det 
någonting. Och då gäller det ju hela tiden att motivera, hitta på 
någonting annat. Försöka … vi får ju aldrig ge upp. Alla ska ha ett bra 
drogfritt liv. Socialarbetare E 

Den professionelle måste välja sina strider och våga ta ett steg tillbaka så att samarbetet 
inte övergår i en maktkamp mellan parterna. 

Det beror ju jättemycket på vad det handlar om. Alltså det är ju lite 
grann så här att … Är det här en grej jag måste strida om eller kan jag 
släppa den och fokusera på något annat? Socialarbetare F 

26 

 



 

Ibland måste man gå den långa vägen för att inse att en insats inte fungerar. När insatser 
inte fungerar eller när klienten inte uppfyller sin del av avtalet så måste den 
professionelle ibland markera för att visa klienten vilket ansvar som ligger hos hen. 

Men sen ibland kan man, kommer man ju fram till detta att detta inte 
funkar, så nu måste jag tyvärr säga att ”Det finns inga alternativ på 
hemmaplan utan nu är det behandlingshem som gäller. Och då har du 
egentligen två val och det ena är att antingen går du med på det frivilligt 
eller så blir det med tvång.” … Och då är det ju frivillighet med tvång 
där bak, men alltså ibland hamnar ju … och man kan ju inte hålla på 
och säga ”Jajaja, det är ingen fara, vi gör ett nytt försök nästa vecka” i 
all oändlighet. Men ett antal chanser är det ju absolut så att man måste 
ha i det här alliansbyggandet. Socialarbetare F 

Framsteg i behandlingsprocessen innebär inte med säkerhet att kontakten med klienten 
håller på att avslutas.  

Väldigt vanligt är ju det att när det börjar gå bra, då drar man ner sig 
själv i skiten igen. Det går för bra … Det är inte alls ovanligt … Tyvärr. 
Man tillåter sig inte att må bra … Socialarbetare C 

Dilemman 
Nedan redovisas några av de dilemman som intervjupersonerna upplever kan 
förekomma i deras arbete. En intervjuperson framhåller svårigheten i att avslå insatser 
som ett dilemma. I de fall när den professionelle riskerar att behöva avslå är det viktigt 
att försöka motivera klienten till alternativa insatser för att inte förlora hen. Det 
poängteras att det är viktigt att försöka att motivera klienterna till att våga försöka ta itu 
med sin behandling på hemmaplan, att behandlingshem inte per automatik innebär en 
lösning på deras problem. En av intervjupersonerna har dåliga erfarenheter av 
behandlingshem och tycker inte att det ger så goda resultat.  

Alltså, det kan ju vara att man kan styra in på ett annat spår … men det 
är ju inte egentligen i ekonomiskt syfte, utan det är ju mer … 
behandlingsmässigt, tänker jag. För jag har inte jättegod erfarenhet av 
behandlingshem. Jag kan inte säga att de har så väldans god effekt … 
Jag hade personer som var på behandlingshem mer eller mindre hela 
förra året … det första man gör när man kommer hem, det är att återgå 
till missbruk … och är fortfarande inne i missbruk … och det är typ tre 
månader nu … Och då kan jag liksom … det här året, då … på 
behandlingshem … vad har det gjort? … Mer än kostat en massa 
pengar? ... Inte något. Alltså, i min värld är det inte värt någonting … 
Och då kan man ju liksom känna det att… att det kanske är vettigare att 
vara i sin lägenhet, vara i sin egen vardag, samtidigt som man försöker 
förändra något i sitt liv. För det är ju där man ska fortsätta vara … 
Socialarbetare C 
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En intervjuperson uttrycker dilemmat att känna för mycket för sina klienter, att bli 
berörd av deras arbete och därmed inte kunna släppa arbetet på fritiden. 

Ja… då... för det händer ju. Absolut och då har man ju… för vi är ju inte 
mer än människor… och… ja ibland får man ju hjärtat att blöda lite för 
mycket. Det handlar ju absolut inte om kärleksrelationer eller så utan att 
man vill så mycket. Jag brukar säga ”Nej, jag tar snart med mig 
personen hem, så jag har den i koppel i 24 timmar”… och då, när jag 
säger det, då är det dags att försöka bryta, att putta undan lite. Så att … 
jag kan nog vara i vissa fall, det är oftast de yngre … och sen äldre 
kvinnor som har farit illa. Socialarbetare E 

Behandlingsplanen upplevs av några intervjupersoner som ett nödvändigt ont, något 
som måste skrivas men som inte alltid fyller någon funktion för klienten. 

Så lite planeringar gör vi men visst, man skulle väl kunna göra mer … 
men sen ibland när man sitter och skriver dem så bara undrar man vem 
man skriver för egentligen, man vet att nästa vecka så ser det kanske helt 
annorlunda ut. Socialarbetare D 

Ja det är väl när man ser att den här handlingsplanen är egentligen 
ingen handlingsplan, det är bara en dimridå. När man märker att en 
klient gör precis som den själv vill oavsett vad vi överenskommer eller 
något annat så … ja, det blir ingenting, va. Socialarbetare F 

Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att intervjupersonerna upplever relationen som en förutsättning för att 
klienten ska få inflytande i behandlingen. Samtliga intervjupersoner påpekar att ett 
samarbete utan en relation inte kan leda till överenskommelse. Därmed blir det svårt att 
finna lösningar som är hållbara. Klienten måste informeras om sina rättigheter till 
inflytande i behandlingen. Information framhålls av intervjupersonerna som en viktig 
del eftersom det är genom den som klienten får en uppfattning om vad samarbetet med 
den professionelle ska leda till. Intervjupersonerna ser också överenskommelse som en 
avgörande faktor för att behandlingsarbetet ska leda till en varaktig förändring som 
klienten är motiverad till och delaktig i. Intervjupersonerna framhåller vikten av att 
förmedla inflytande till klienten och att genom samtal och diskussioner försöka komma 
fram till vilka önskemål klienten har. De ser inte några direkta nackdelar med 
brukarinflytande, förutom risken att det kan gå för långt så att den professionelle tappar 
kontrollen över situationen. Intervjupersonerna framhåller den frivillighet som deras 
arbete grundar sig på och säger att deras arbete förutsätter brukarinflytande. 
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Teoretisk problematisering 
Enligt Askheim och Starrin (2007) så handlar empowerment som begrepp i socialt 
arbete om den professionelles förhållningssätt till klienten. Ett gott förhållningssätt från 
den professionelle ökar klientens självkänsla genom respekt och ödmjukhet (Askheim 
och Starrin, 2007). Intervjupersonerna hävdar att det är viktigt att informera klienten om 
hens rättigheter och skyldigheter samt om vad som ska hända i behandlingsprocessen 
redan vid det första mötet. De poängterar även vikten av att informationen är tydlig och 
korrekt. Att få information innebär trygghet och leder till deltagande för klienten. En 
förutsättning för att empowerment ska uppstå är delaktighet (Askheim och Starrin, 
2007). Intervjupersonerna upplever att självbestämmande är en del av inflytandet i 
behandlingen och poängterar frivilligheten som deras arbete grundar sig på. De 
framhåller även att klienten i och med denna frivillighet har rätt att avstå från insatser. 
Intervjupersonerna påpekar klienternas eget ansvar - klienten har ansvar för sitt eget liv 
och är den ende som kan ta beslutet att ta tag i sitt liv. En förutsättning för 
empowerment som etablering av motmakt är att klienten stärks och därigenom utvecklar 
personliga resurser som bidrar till känslor av kontroll. Fokus ligger på 
förstärkningsdimensionen (Askheim och Starrin, 2007). Intervjupersonerna framhåller 
vikten av att ta reda på vilket sätt klienten vill vara delaktig i behandlingen och vilka de 
vill involvera. Samtliga intervjupersoner poängterar samarbete och delaktighet som en 
förutsättning för att ett resultat ska kunna uppnås. Intervjupersonerna säger att det är 
klienten som är expert på sitt liv och om de som professionella inte vet hur klienten 
tänker om sitt liv så kan det vara svårt att hitta faktorer som kan vara till hjälp i 
behandlingsarbetet. Alla intervjupersoner framhåller lyssnandet som en viktig del i 
mötet med klienten. I dialogen mellan den professionelle och klienten framkommer 
inflytande när klienten får diskutera och komma med förslag. 

 I empowerment som etablering av motmakt, där utgångspunkten är att stärka klienter 
och hjälpa dem ur maktlösheten, syftar man till att få igång processer hos klienten där 
hens självkontroll påbörjas. Ett ökat medvetande kan leda till bättre självbild, 
självförtroende, kunskap och färdigheter och därmed även till egenkontroll. Klienten 
måste få insikt om de faktorer som bidragit den maktlösa situation som hen befinner sig 
i (Askheim och Starrin, 2007). Intervjupersonernas uppfattning är att de klienter som 
söker sig till socialtjänsten är starkt motiverade till förändring. De upplever även att de 
måste arbeta hårt för att klienterna ska få så stort inflytande som möjligt och menar att 
det är det som är målet, det som man arbetar för inom missbruksvården. Detta arbete 
skriver Adams (2008) om då han beskriver empowerment som något som innefattar 
förmedlandet av kapaciteten att utöva makt, från en person till en annan. Den 
professionelle måste förmedla denna kapacitet till klienten för att inflytande ska uppstå. 

Adams (2008) menar att empowermentprocessen är krävande för den professionelle då 
hen själv måste uppleva empowerment för att kunna hjälpa andra. Intervjupersonerna 
poängterar relationen som en förutsättning för samarbetet med klienten. De påpekar 
även att det är viktigt att vara trygg i sig själv och sin yrkesroll för att kunna hjälpa 
klienterna på bästa sätt. De hävdar dessutom att det är viktigt att ha kunskap om 
klientens rättigheter och om de lagar som styr deras arbete. Enligt Adams (2008) har en 
människa som upplever empowerment större motivation och förmåga att hjälpa andra 
att uppnå empowerment. Begreppet empowerment innefattar den process där människor 
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har förmåga att hjälpa sig själva och andra på vägen mot ökad livskvalité. Ordet power 
betecknar en kraft som inom en människa kan upplevas som en motiverande faktor. 
(Adams, 2008).  

I empowermentbegreppet överlappar begreppen deltagande och empowerment varandra. 
Klienten måste uppleva empowerment för att kunna delta, och gör sannolikt det genom 
deltagande (Adams, 2008). När empowerment beskrivs med den marknadsorienterade 
riktningen så är utgångspunkten den fria, självständiga individen (Dwyer, 2000 
refererad i Askheim och Starrin, 2007). Grunden innefattar tillit till individen där hen 
ses som kompetent, oberoende och rationell och som den som på bästa sätt tar tillvara 
på sina intressen. En intervjuperson hävdar att klienten själv måste ta ansvar för sitt liv 
och att det är hens uppgift att förändra sitt eget liv med hjälp av de professionella. En 
individs maktlösa position bestämmer vilken makt hen har i sitt liv, men också i vilken 
utsträckning hen är maktlös. Då den enskilda individens position i samhället är skapad 
av människan och inte är given, så kan den också förändras. Det är därför viktigt att 
medvetandegöra individer, så att sambandet mellan den egna situationen och de 
samhälleliga förhållandena blir belysta (Askehim och Starrin, 2007).  

Intervjupersonerna ser inga direkta nackdelar med brukarinflytande så länge klienten är 
medveten om var gränsen går. De poängterar också deras rätt att, i egenskap av 
myndighetsutövare, ta beslut när de inte hittar gemensamma mål tillsammans med 
klienten. En intervjuperson beskriver brukarinflytande som att erbjuda klienten det hen 
vill ha och som det som de som professionella bedömer att hen behöver. Enligt Powers 
(2003) är empowerment en strategi som är tvingande på så sätt att klienterna anses 
uppnå empowerment endast om de tar de, av den professionelle definierade, rätta 
besluten. Powers menar att empowerment är en strategi som resulterar i ett 
beroendeförhållande samtidigt som tillstånd förblir oförändrade (Powers, 2003). Ordet 
empowerment översätts i nordisk facklitteratur till myndiggörande, vilket betyder 
bemyndiga, ge makt till, tillåta (Light, 2002; Stang, 1998, refererad i Askheim och 
Starrin, 2007). En sådan tolkning innebär en överlåtelse av makt från den professionelle 
till klienten. Myndiggörande beskriver därmed en handling från de professionellas sida, 
i vilken de ger möjligheter till de maktlösa. Det innebär gränssättande från de 
professionellas sida, där de bestämmer hur mycket makt de ska få samt vad den ska 
innehålla (Askheim och Starrin, 2007). Brye (2000) och Villadsen (2004), refererade i 
Askheim och Starrin (2007), menar att den starka fokuseringen på den individuella 
klienten medför att det sociala arbetets grundläggande målsättning förskjuts och när 
man begränsar empowerment till en individuell psykologisk process, försvinner fokus 
från maktdimensionen. Maktaspekten ges därmed inte utrymme, inte heller förändras 
maktbalansen mellan den som ger och den som tar emot tjänster. Fokus ligger numera 
på individens jag, istället för medvetandegörande av marginaliserade grupper. 

DISKUSSION 
Nedan följer metoddiskussionen, i vilken vi diskuterar de metodologiska problem och 
brister som vi upplevt under studien. Därefter följer resultatdiskussionen där studiens 
resultat ställs emot de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. 
Därefter diskuteras under rubriken slutsatser och implikationer de slutsatser och 
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pedagogiska implikationer vi kan dra efter genomförd studie.  Slutligen ges förslag till 
framtida forskning.  

Metoddiskussion 

Metodologiska utgångspunkter 

Syftet med studien var att genom intervjuer få en uppfattning av hur brukarinflytande 
upplevs och beskrivs av handläggare inom socialtjänstens öppenvård för vuxna personer 
med missbruksproblematik. Insamling av material har gjorts utifrån en hermeneutisk 
ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi var intresserade av 
intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av brukarinflytande så var den 
hermeneutiska forskningstraditionen mest lämplig. Vi hade från början tänkt ha ett 
socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Eftersom vi hade svårt att hitta lämplig litteratur 
och dessutom upplevde att vi hade ont om tid för att hinna sätt oss in i vad ett sådant 
angreppssätt innebär så valde vi bort det. Vi hade inte heller någon förkunskap om det 
socialkonstruktivistiska angreppssättet och valde då, i samråd med handledaren, att göra 
studien utifrån ett hermeneutiskt angreppssätt istället. Ett socialkonstruktivistiskt 
angreppssätt hade gett studien ett annat syfte och resulterat i ett annat sätt att tolka 
resultatet. Det hade varit intressant att använda ett kritiskt angreppssätt då 
missbruksutredningen (SOU, 2011:35) ligger som grund till vårt intresse för 
brukarinflytande. I utredningen poängteras bemötande och inflytande som viktiga delar 
i förslag till en förbättrad vård för personer med missbruksproblematik i Sverige (SOU, 
2011:35). Socialdepartementet lämnade i januari 2012 i uppdrag till Socialstyrelsen att 
utarbeta en vägledning till stöd för brukarmedverkan (Socialdepartementet, 2012). 
Utifrån detta menar vi att det hade varit intressant med ett kritiskt angreppssätt för att 
hitta svagheter gällande klienters rättigheter till och förutsättningar för inflytande. Nu 
har vi istället hittat faktorer som intervjupersonerna menar är förutsättningar för 
brukarinflytande. Vi har även fått reda på hur intervjupersonerna upplever att 
brukarinflytande fungerar och inte fungerar i praktiken samt vilka för- och nackdelar 
som finns med brukarinflytande.  

Studiens syfte är att ta reda på hur personal upplever och beskriver brukarinflytande. 
Därför valde vi att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. 
Den kvalitativa metoden lämpade sig bäst eftersom vi ville ta del av intervjupersonernas 
upplevelser av brukarinflytande så som de ville beskriva det. Med en kvantitativ ansats 
hade detta inte varit möjligt då närheten till intervjupersonerna saknas och därmed 
möjligheten att ta del av de upplevelser och erfarenheter som vi ville fördjupa oss i. En 
kvantitativ undersökning hade inte gett oss tillgång till en detaljerad text och därmed 
hade vi inte fått den förståelse för intervjupersonernas upplevelser som vi nu har fått.   

Planering och genomförande 

Vi valde att göra sex semistrukturerade intervjuer i fem olika kommuner i södra 
Sverige. Vi ville att intervjupersonerna skulle ha socionomutbildning eller motsvarande 
och ha en befattning som berör behandlingspedagogiskt arbete samt att de arbetar inom 
öppenvården med personer med missbruksproblematik. Detta krav motsvarades av 
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samtliga intervjupersoner. Vi upplever att intervjuerna gav oss tillräckligt med data för 
att vi skulle kunna få svar på våra frågeställningar.  

Vår intervjuguide skulle varit mer temaorienterad och inte så strukturerad som den blev 
trots att vi valt att göra semistrukturerade intervjuer. Trots detta kunde vi med de flesta 
intervjupersoner ha en diskussion med följdfrågor. En mindre strukturerad intervjuguide 
hade kanske gett utrymme för mer diskussion med intervjupersonerna. Dessutom hade 
intervjupersonerna fått utrymme att uttrycka sig annorlunda. Vi valde att spela in 
intervjuerna, vilket gav studien högre trovärdighet. 

Vi analyserade studiens resultat med hjälp av meningskoncentrering. Att arbeta med 
teman underlättade analysen och gjorde att vi fann samband som vi tror att vi inte hade 
funnit annars. Analysmetoden gav oss ett intressant och innehållsrikt resultat.  

Kvalitetskriterier 

När det gäller tillförlitligheten upplever vi att vår studie uppfyller tre av de fyra 
delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera. Intervjupersonerna kommer att få ta del av det färdiga resultatet efter 
önskemål, vilket ökar studiens trovärdighet. Studiens metod redovisas tydligt och vi har 
under studiens gång haft handledning av en erfaren handledare som har granskat 
genomförandet av studien. Det ger studien pålitlighet. Eftersom vi inte hade ett kritiskt 
angreppssätt utan endast använt oss av hermeneutisk forskningstradition så upplever vi 
att vi har varit objektiva under studiens gång. Vår analysmetod innebar att vi 
analyserade intervjuerna med hjälp av meningskoncentrering. Detta ger till största del 
studien objektivitet. Vi upplever att vi inte uppfyller kriteriet ”överförbarhet” då studien 
är så liten att det inte går att dra generella slutsatser utifrån resultatet. 

I vår studie har vi endast uppfyllt två av fem äkthetskriterier, rättvis bild och ontologisk 
autencitet. I en så pass liten studie som vår kan det vara svårt att bevisa de andra 
kriterierna och det tar också lång tid innan de uppfylls (Bryman, 2011). Vi menar att 
studien ger en rättvis bild av intervjupersonernas tankar och åsikter och vi kan därför 
säga att vi har uppfyllt ett av delkriterierna för äkthet. Det är svårare att säga att vår 
studie uppfyller kravet på ontologisk autencitet, då vi inte vet om studien kommer att ge 
intervjupersonerna en bättre förståelse av sin sociala situation. Vi kan däremot anta att 
intervjupersonerna har nått en större förståelse eftersom ett flertal intervjupersoner 
uppgav att deltagandet i studien väckte nya tankar.  

Etiska aspekter 

Vår ambition var att uppfylla Vetenskapsrådets huvudkrav som formulerats utifrån 
individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna har fått information 
angående informerat samtycke, både via mejl och telefon och de uppgav att de förstått 
informationen. Innan intervjuerna informerades intervjupersonerna om att intervjuerna 
skulle spelas in (se Bilaga I). De fick även information om studiens syfte. Efter 
intervjun gavs de möjlighet att läsa igenom transkriberingen. Vi har varit noggranna 
med att avidentifiera intervjupersonerna i studien och intervjupersonerna har fått 
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information om hur materialet använts och vad konfidentialitets- och nyttjandekraven 
innebär.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av intervjuerna samt den teoretiska problematiseringen har gett oss svar på 
våra frågeställningar. Vi har hittat stöd för det som intervjupersonerna uttryckte i 
intervjuerna i avsnitten tidigare forskning, bakgrund och i den teoretiska 
utgångspunkten.  

Brukarinflytande 

Brukarinflytande beskrivs i SOU (2011:35) som funktioner som syftar till att ge 
personer med erfarenheter av att använda vården utrymme att påverka vårdens innehåll 
och utformning. Brukarinflytande är viktigt eftersom behandlingseffekten till stor del är 
beroende av relationen mellan behandlare och klient (SOU, 2011:35). Brukarinflytande 
kan för utsatta grupper vara ett sätt att utöva rättigheter och kan därför ses ha grund i 
socialtjänstlagen och empowermentteorin (Socialstyrelsen, 2003). Intervjupersonerna 
beskriver brukarinflytande som något som kräver att den professionelle redan vi första 
mötet låter klienten förstå att hen ska ha ett inflytande som innebär att vara delaktig i 
beslut och val av insatser. Enligt Askheim och Starrin (2007) har 
empowermentbegreppet i socialt arbete kommit att handla om den professionelles 
förhållningssätt gentemot klienten. Empowerment innehåller delar som styrka, kraft och 
makt, men även deltagande, stolthet, självtillit, egenkontroll och delaktighet. Adams 
(2008) beskriver empowermentbegreppet som människors förmåga att ta kontroll över 
sin situation, uppnå kontroll och utöva makt. Han menar även att begreppen deltagande 
och empowerment överlappar varandra och att klienten måste uppleva empowerment 
för att kunna delta i behandling (Adams, 2008). Klienterna blir genom deltagande 
betraktade som individer med tillgångar och resurser då de blir lyssnade till och då 
deras kunskap och upplevelser erkänns. Deltagande innefattar självbestämmande och 
valmöjligheter, där självbestämmandet kan ses som aktivt deltagande i en dialog och 
valmöjligheten kan ses som klientens önskningar och behov (Eldh, 2006).  

Intervjupersonerna påpekar att brukarinflytande grundas på frivillighet och att en klient 
har rätt att neka en insats och att överklaga beslut. Powers (2003) menar däremot att 
inflytandet kan utövas under press då socialtjänsten är en myndighet som många gånger 
har rätt att ta det slutgiltiga beslutet (Powers, 2003). Om klienten inte vet vilka 
alternativ som erbjuds blir hens enda möjlighet till inflytande att antingen acceptera 
eller avböja insatsen. Klienten kan avböja i protest på grund av att hen upplever ett 
begränsat inflytande. Detta kan tolkas som att klienten inte är motiverad till hjälp (SOU, 
2011:35). En intervjuperson beskriver brukarinflytande som att erbjuda klienten det hen 
vill ha och som det som de som professionella bedömer att hen behöver. Enligt Powers 
(2003) är empowerment en strategi som är tvingande på så sätt att klienterna anses 
uppnå empowerment endast om de tar de, av den professionelle definierade, rätta 
besluten. Powers (2003) menar att empowerment resulterar i ett beroendeförhållande 
samtidigt som tillstånd förblir oförändrade. Askheim och Starrin (2007) menar att den 
professionelle befinner sig i en maktposition i förhållande till klienten, samtidigt som 
det finns ramar som den professionelle måste hålla sig inom. I den asymmetriska 
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relation som råder mellan klient och professionell är det viktigt att ha i åtanke det som 
Adams (2008) framhåller som en del av empowerment: ordet power betecknar en makt 
som kan utövas positivt eller negativt över en annan människa. Powers (2003) menar att 
empowerment är en strategi som används för att skapa samtycke. Den makt som utövas 
av klient och professionell kan tolkas som olika sorters makt, menar vi, då den å den 
professionelles sida utövas för att ge klienten makt i relationen. Klienten, å andra sidan, 
får inte denna makt förrän hen tar de beslut som anses vara de rätta. Intervjupersonerna 
uttrycker vikten av att ha i åtanke att de är myndighetspersoner, en position som kan 
påverka klienter negativt. Fondén (2003) framhåller denna aspekt och benämner den 
som att den sociala myndigheten har en dubbel funktion, där klienterna dels ska få hjälp 
samtidigt som deras missbruk ska kontrolleras. De båda funktionerna har individen som 
gemensam utgångspunkt (Fondén, 2003). I och med detta funderar vi på om denna 
dubbla funktion kan orsaka problem i arbetet med klienterna. På grund av de lagar som 
styr den professionelles arbete och den kontrollerande funktionen funderar vi på om inte 
kontrollfunktionen blir en större del i arbetet med klienter än arbetet med att utveckla 
klientens inflytande. Vi tänker att detta kan leda till en ambivalens hos den 
professionelle när det gäller vem som ska få mest utrymme och det sista ordet – 
myndigheten eller klienten? Vi funderar också över om den professionelles lojalitet 
gentemot den egna verksamheten kontra lojaliteten mot klienten står i motsättning till 
varandra – hur ska den professionelle göra avvägningar som passar både klienten och 
verksamheten? Lundquist (1999) beskriver denna asymmetri och menar att 
ämbetsmännen ska lyda lagen, visa lojalitet gentemot överordnande samtidigt som de 
ska visa samhällsmedborgarna hänsyn. Det intressanta är vilken tyngd hänsynen och 
lojaliteten gentemot samhällsmedborgarna får när de hamnar i motsättning till 
verksamhetens. Ur ett medborgarperspektiv borde lojaliteten gentemot medborgarna 
väga tyngst (Lundquist, 1999). Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att i slutänden så är de 
alltid den professionelle som har sista ordet. Hen har dessutom lagen på sin sida och kan 
dessutom ta till tvångsåtgärder om så behövs.  

En tänkbar orsak till de olika tolkningar som görs av empowerment- och 
inflytandebegreppen tror vi kan vara översättningen av begreppet empowerment. Ordet 
empowerment översätts i nordisk facklitteratur till myndiggörande, vilket betyder 
bemyndiga, ge makt till, tillåta (Light, 2002; Stang, 1998, refererad i Askheim och 
Starrin, 2007). Då begreppet tolkas så, innebär det en överlåtelse av makt från den 
professionelle till klienten. Därmed beskriver myndiggörande en handling från de 
professionellas sida, i vilken de ger möjligheter till de maktlösa. Det innebär 
gränssättande från de professionellas sida, där de bestämmer hur mycket makt klienten 
ska få samt vad den ska innehålla (Askheim och Starrin, 2007). Numera handlar det om 
individens rättigheter medan Brye (2000) och Villadsen (2004), refererade i Askheim 
och Starrin (2007), menar att fokus bör ligga på att balansera maktförhållandet mellan 
professionell och klient. Intervjupersonerna uppger att de styrs av socialtjänstlagen och 
att det är viktigt att klienten får information om vad det innebär. Intervjupersonerna 
uppger även att det är viktigt att de har rätt utbildning, kan lagen och vet hur de ska 
tolka den. Det är trots allt så att det i slutänden är den professionelle, i egenskap av 
myndighetsperson, som styr behandlingens riktning. Brukarinflytande beskrivs av några 
intervjupersoner som att klienten, genom sitt inflytande, har möjlighet att tacka nej till 
en insats. Insatsen avslutas då och klienten får återkomma när hen kan tänka sig att delta 
i den aktuella insatsen. Intervjupersonernas makt, i egenskap av myndighetsperson, 
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framkommer därmed: den professionelle har det sista ordet och om klienten nekar till en 
insats som erbjuds som sista och/eller enda alternativ så blir klientens enda möjlighet till 
inflytande att tacka nej och därmed avsluta kontakten för tillfället. Klienten måste på så 
sätt vara överens med den professionelle – först då kan en insats göras. Den 
professionelle tenderar då att se det som att klienten har gjort ett självständigt val. Som 
Powers (2003) påpekar så bevaras klientens beroendeställning samtidigt som tillståndet 
förblir oförändrat då klienten egentligen inte gjort ett val grundat på den egna viljan och 
olika valmöjligheter. ”Det rätta beslutet” definieras härmed av den professionelle då 
klienten genom att neka till en insats kan tvingas avsluta behandlingen för att komma 
tillbaka när hen har ändrat uppfattning. Då klienten inte vet vilka alternativ som finns, 
eller upplever ett begränsat inflytande, kan hen i ren protest avböja en insats. Detta kan 
då tolkas som att hen inte vill ha hjälp (SOU, 2011:35). Då det sker uppfattas det som 
att det är klienten som har tagit ett felaktigt beslut, då det inte motsvarar de 
förväntningar som den professionelle har på klientens förmåga att ta rätt beslut. 
Klienten har då inte haft möjligheten att ta beslut som är grundade på de anledningar 
som hen själv anser viktiga (Powers, 2003).  

En annan aspekt av brukarinflytande är att klienten delges information på ett sätt som är 
anpassat för just hen (SOU, 2011:35). Om klienten inte blir lyssnad till, inte får 
information och därmed inte blir respekterad som människa så leder det till icke-
deltagande. En intervjuperson påpekar att informationen måste vara tydlig och korrekt 
och att det är viktigt att klienten informeras redan vid första mötet. Flera 
intervjupersoner upplever att korrekt information ökar klientens trygghet. Eldh (2006) 
menar att det krävs en ömsesidig dialog för att information ska kunna utbytas mellan 
professionell och klient. Klienter inser inte alltid att de har ett problem, vilket Eldh 
(2006) beskriver som att ett ickedeltagande förekommer – klienten förstår inte sin 
situation och omständigheterna kring denna. Klienten blir då sedd som en sjukdom, ett 
problem som ska lösas och inte som en individ som är drabbad av en sjukdom (Eldh, 
2006). Deltagarna i Fondéns studie (2003) var överens om att samarbetet brister, men de 
var oeniga om orsakerna. Klienterna menade att det berodde på dåligt bemötande, 
medan socialsekreterarna menade att det berodde på dålig motivation från klienternas 
sida och att de inte inser sitt problem (Fondén, 2003). Detta menar vi kan kopplas till 
socialtjänstlagen, som är en frivillighetslag, och till frågan om vem som har rätt 
gällande beslut och rätt när det handlar om val av insatser för klienten. De 
professionella har, i egenskap av myndighetspersoner, rätt att ta det avgörande beslutet 
även om det innebär ett tvångsomhändertagande. Klientens inflytande kan ur den 
synvinkeln ses som något som utövas under outtalat tvång.  

Brukarinflytande som begrepp är inget som intervjupersonerna diskuterar. Däremot 
existerar det i praktiken. Intervjupersonerna beskriver brukarinflytande som att få rätt 
information, det vill säga information om klientens rättigheter och skyldigheter. Det 
innebär även delaktighet i behandling och insatser. I socialtjänstlagens portalparagraf 
(Socialstyrelsen, 2001) poängteras att hänsyn ska tas till människans ansvar för den 
egna situationen och att fokus ska riktas mot frigörande av resurser. Detta menar vi kan 
kopplas till brukarinflytande och därmed tolkas som något som enligt lag ska vara ett 
mål i det behandlingsarbete som sker utifrån socialtjänstlagen. En form av 
brukarinflytande är klientens rätt att tacka nej till en insats, vilket av intervjupersonerna 
framhålls som den frivillighet deras arbete grundar sig på. Delaktigheten ses av 
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intervjupersonerna som en viktig del i inflytandet. De upplever att det är genom 
dialogen mellan klient och professionell som brukarinflytande yttrar sig. I dialogen 
uppmuntras klienten att själv komma med tankar och förslag på hur hen ska förbättra 
sitt liv. Intervjupersonerna påpekar att det är klienten som är expert på sitt liv. De tankar 
klienten har om sitt liv är viktiga faktorer för att nå ett positivt behandlingsresultat. 

Relationens betydelse 

En intervjuperson poängterar att relationen kan vara viktigare än den behandlingsmetod 
som används. Detta styrks av Melin och Näsholm (1998) som skriver att 
samarbetsrelationen mellan professionell och klient har större betydelse än enskilda 
metoder för goda behandlingsresultat. Den terapeutiska alliansen anses viktig under hela 
förändringsarbetet (Melin och Näsholm, 1998). Karroll (2010) menar att en 
framgångsrik empowermentprocess uppstår när den professionelle involverar klienten. 
Genom en relation som grundas på ömsesidig kommunikation kan klienten och den 
professionelle hitta möjliga behandlingsalternativ (Karroll, 2010). Den professionelles 
förmåga att engagera klienten i behandlingen, liksom hens egenskaper i övrigt har 
betydelse för resultatet i behandling vid missbruk (SBU, 2001:156). Eldh (2006) skriver 
att icke deltagande innebär att bli betraktad som en sjukdom, ett problem som ska lösas 
och då menar vi att det då inte fokuseras på det friska hos klienten, utan att fokus ligger 
på att lösa klientens problem. Om man ser klienten som ett problem som ska lösas, så 
menar vi att målen blir ouppnåeliga för klienten. Alla klienter kan inte förväntas bli 
drogfria eller helnykterister, men det kan däremot vara ett mål. Genom att fokusera på 
det friska och på klientens styrkor, så kan den professionelle hitta realistiska mål som 
inte alltid innebär att lösa ett problem, utan kanske snarare att hantera ett problem. Ett 
gott förhållningssätt från den professionelle ökar klientens självkänsla genom respekt 
och ödmjukhet (Askheim och Starrin, 2007). Enligt Eldh (2006) är respekt och 
erkännande av klienten avgörande faktorer för att deltagande ska uppstå. Patienten 
måste bli en partner i dialogen för att ett ömsesidigt utbyte av information ska kunna 
förekomma. Intervjupersonerna upplever att relationen har stor betydelse i arbetet och 
är avgörande för hur det ska gå i arbetet med klienten. Intervjupersonerna upplever även 
att de alltid måste ha klienten med sig för att det ska leda till positiva förändringar. För 
att det ska ske krävs det att de har en bra relation. Detta styrks av De-Weert-Van Oene 
m.fl. (2006) som menar att en terapeutisk allians bygger på en sund relation mellan 
professionell och klient. Det innebär ett samspel mellan professionell, klient och 
förhållningssättet till behandlingen. Det mest grundläggande av våra behov är att bli 
lyssnade till. Att den professionelle lyssnar underlättar skapandet av en fungerande 
allians, vilket i sin tur underlättar genomförandet av förändringar (Cornoyer m.fl. 2007). 
En av deltagarna i Redko m.fl. (2007) studie poängterar vikten av den professionelles 
förmåga att lyssna. Att bli lyssnad till är en del av klientens deltagande och det innebär 
även att klienten får berätta om sina upplevelser och sin kunskap (Eldh, 2006). 

Förutsättningen för en arbetsallians är att bygga upp förtroende och tillit samt att skapa 
samförstånd med klienten (Melin och Näsholm, 1998). Anderson (2006) menar att den 
professionelles expertis kombineras med klientens expertis, vilket gör dem båda till 
samarbetspartners. Genom samarbetet skapas ny kunskap, ny förståelse och nya 
möjligheter. Överenskommelse mellan klient och professionell betonas av samtliga 
intervjupersoner som en förutsättning för samarbete. Överenskommelsen förutsätter att 
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en relation etablerats mellan den professionelle och klienten. Anderson (2006) menar att 
den professionelles största intresse är att genom dialogen skapa förutsättningar för 
handlingsförmåga, frihet och möjligheter som är unika för klienten. Det är viktigt att 
klienten deltar i utvecklandet av dessa (Anderson, 2006). Detta styrks av samtliga 
intervjupersoner, som framhåller dialogen som en förutsättning för att samarbetet ska 
fungera. Enligt Redko m.fl. (2007) finns det tre delar som bidrar till alliansen: den 
professionelles personliga egenskaper, klientens egenkontroll över sina mål samt 
inriktningen på klientens styrkor och förmågor. Dessa aspekter bidrar sammantaget till 
en ökad självkänsla samt förbättrar tilltron till den egna förmågan att genomföra 
förändring, vilket leder till positiv förändring. Ilgen m.fl. (2006) menar däremot att 
klienter med låg självkänsla, men med en starkt etablerad allians har en större tilltro till 
den egna förmågan att vara nykter jämfört med klienter som har hög tilltro till den egna 
förmågan, men ingen terapeutisk allians. En klient som har en god allians men en dålig 
självkänsla kan med hjälp av alliansen känna större tilltro till den egna förmågan (Ilgen 
m.fl. 2006).  

Bemötande är en viktig del för personer som är i behov av hjälp och viktigt i skapandet 
av en allians tillsammans med den professionelle, samt för att kunna ha ett effektivt 
inflytande i behandlingen. När klienter upplever delaktighet och kan påverka planering 
och genomförande av vården, så innebär det att de upplever ett bra bemötande (SOU, 
2011:35). Intervjupersonerna poängterar att det är viktigt att de visar respekt och 
medmänsklighet i mötet med klienten. De uttrycker också vikten av att bygga en 
relation som grundas på gemensamma nämnare som klient och professionell hittar hos 
varandra. Intervjupersonerna säger att det måste vara målet i behandlingen att se till att 
klienten har så stort inflytande som möjligt. En annan viktig faktor som de upplever 
påverkar inflytandet är den professionelles förmåga att lyssna på klienten. I mötet med 
klienten måste de också våga vara, och ge av, sig själva. Detta styrks av de intervjuade i 
Fondéns studie, av vilka samtliga av de intervjuade uttrycker en önskan om att 
relationen med socialsekreteraren ska vara ömsesidig och bygga på respekt (Fondén, 
2003).  

Slutsatser och implikationer 
Syftet med studien var att belysa de professionellas erfarenheter och upplevelser av 
brukarinflytande i praktiken. Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att samtliga 
intervjupersoner upplever att brukarinflytande är en framgångsrik faktor i deras arbete 
med vuxna personer med missbruksproblematik. De upplever även att relationen är en 
avgörande faktor för att brukarinflytande ska uppstå. Samtliga intervjupersoner 
uttrycker vikten av att ha en dialog där man tydligt informerar om och förmedlar 
inflytande till klienterna. Förmågan att kunna lyssna och att vara sig själv är faktorer 
som underlättar relationsskapandet mellan klient och professionell. Utifrån resultat, 
tidigare forskning och bakgrund har vi kommit fram till att relationen inte bara är viktig 
i skapandet av en allians, utan även påverkar behandlingens utfall. Dessutom kan vi 
utläsa att relationen är viktigare än metoden i arbetet med klienter med 
missbruksproblematik. Vi kan med hjälp av studiens resultat och teoretiska 
utgångspunkt, framför allt utifrån Powers (2003) kritik mot empowerment, dra 
slutsatsen att några av intervjupersonerna endast definierar brukarinflytande och dess 
innebörd till viss del. Deras upplevelse är att brukarinflytande innebär att klienten får 
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delta i beslut som rör sin behandling, får information om rättigheter och skyldigheter 
samt om rätten att avböja en insats. Vi menar att brukarinflytande är mer än så, det 
handlar om att som klient vara delaktig hela vägen, inte bara i det som gäller insatsen 
och dess innehåll, utan från första mötet - att bli motiverad och att få möjlighet att 
avböja en insats utan att riskera negativa konsekvenser. Några intervjupersoner nämner 
att motivationsfasen kan sträcka sig över flera år och att brukarinflytande yttrar sig 
redan vid första mötet, men tyngdpunkten i begreppet brukarinflytande ligger hos 
samtliga intervjupersoner i utformningen av behandlingen och dess innehåll. Samtliga 
intervjupersoner framhåller relationens betydelse för brukarinflytande och de flesta 
upplever att brukarinflytande förutsätter alliansskapande. Vi menar att den 
asymmetriska relationen mellan klient och professionell ändå hela tiden finns där, delvis 
på grund av de lagar som socialarbetaren styrs av och delvis på grund av klientens 
beroendeställning till socialarbetaren och hens egenskap av myndighetsperson. För att 
klienten ska få inflytande så krävs det att hen ger socialarbetaren makt – först då kan 
klienten få inflytande i behandlingen. Brukarinflytande yttrar sig därmed, menar vi, som 
frivillighet under tvång. Den professionelle måste visa lojalitet åt flera håll och i 
slutändan är det myndigheten som vinner denna lojalitet då det finns lagar som ligger 
till grund för arbetet, inte minst tvångslagar. Klienten kan då uppleva att hen måste gå 
med på insatser då det annars kan komma att handla om tvångsomhändertagande. 
Överenskommelsen mellan klient och professionell sker, upplever vi, underförstått som 
frivillighet under tvång, delvis eftersom den professionelle i egenskap av 
myndighetsperson har sista ordet.  

Studien har ett pedagogiskt värde då missbruksutredningen (2011:35) är högst aktuell 
inom missbruksvården. En vägledning till stöd för brukarmedverkan ska under året 
utarbetas av Socialstyrelsen på uppdrag av Socialdepartementet (Socialdepartementet, 
2012). Den kommande vägledningen, som ska redovisas i januari 2013, ska lyfta fram 
klienters rättigheter och tydliggöra de förutsättningar som förenklar klienters inflytande. 
Vi menar därför att brukarperspektivet och brukarinflytande är ett viktigt ämne, vilket 
denna studies resultat visar. Därmed kan studien vara till hjälp i arbetet med att förbättra 
missbruksvården i Sverige.  

Framtida forskning 

Det hade varit intressant att göra om studien och då få ta del av klienters upplevelser 
och erfarenheter av brukarinflytande i socialtjänsten och få möjlighet att jämföra deras 
upplevelser med de professionellas. Studien kan göras i större omfattning och skulle då 
kunna ge ett generaliserbart resultat. 
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Bilaga I 

Missiv 
Medverkan i C-uppsats 

        Växjö 2012-02-01 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi sänder detta 
brev för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal den 30 januari 2012. 

Vårt intresseområde handlar om socialarbetares erfarenheter av brukarinflytande i arbetet 
med personer med missbruksproblematik inom öppenvården. 

När det gäller detta anser vi att er erfarenhet skulle vara mycket intressant att få ta del 
av. Vi kommer att använda oss av kvalitativa semi- strukturerade intervjuer. Intervjuerna 
kommer att spelas in och kommer att ta cirka 60 minuter. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

Med vänlig hälsning  

             Lina Myrholm 

          lmyds07@lnu.se 
           0739-35 02 83 

Sofia Oscarsson 

sosyl09@lnu.se 
0739-79 13 46 
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Deltagare i studien: Att göras delaktig - Några socialarbetares 
upplevelser och erfarenheter av alliansskapande och brukarinflytande 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

 

  

             Lina Myrholm 

           Sofia Oscarsson 

 

   Växjö 2012-02-01 

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 

Examinator: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 



Bilaga II 

Intervjuguide 
 

1. Bakgrundsfakta  

• Vad har Du för utbildning? 

• Hur lång erfarenhet har Du av arbete med klienter med missbruksproblematik? 

• Vad ingår i Dina arbetsuppgifter? 

        
2.  Brukarinflytande 

• Vad menar Du med brukarinflytande? 

• Hur menar Du att brukarinflytande uppstår? 

• Vilka är förutsättningarna för brukarinflytande? 

• Anser Du att brukarinflytande är viktigt? Varför/inte? 

3.  Metoder och tillämpning 

• Jobbar man på Din arbetsplats aktivt för att klienten ska få inflytande, och i så 
fall på vilken sätt? 

• Vad har klientens behandlingsplan för funktion? 

• Vad har klienten för möjlighet att påverka behandlingsplanen? 

• Hur hanterar man avvikelser från behandlingsplanen? 

• Använder Du dig av särskilda metoder för att skapa brukarinflytande? 

4. Klienten 

• Ger mötena med klienten möjlighet att diskutera hans/hennes inflytande i sin 
behandling? 
  

• Hur informeras klienten om sin rätt till inflytande i behandlingen? 
 

• På vilket sätt kan brukarinflytande bidra till klientens trygghet och påverka 
behandlingens resultat?  

5. Den professionelle 

• Är det viktigt för Dig att Du som professionell har kunskap om brukarinflytande 
och klientens lagstadgade rätt till inflytande och i så fall varför?  
 

I 



 

 

• Hur viktigt är det för Dig att skapa en allians tillsammans med klienten och 
varför är den viktig? 

 
• Vad har relationen mellan Dig och klienten för betydelse för klientens möjlighet till 

inflytande? 
 

• Hur gör Du för att klienten ska känna sig delaktig i behandlingen? 
 

• Hur tror du att klienten upplever Dig som professionell? 
 

6. Hindrande och främjande faktorer 

• Vilka avvägningar gör Du om klientens uppfattning står i motsats till din egen, 
professionella uppfattning? 

• Kan ett ”nej” stärka relationen – kan det stärka klientens förtroende för Dig som 
professionell? 

• Hur ser Du om klientens inflytande har gått för långt – om klienten har för 
mycket inflytande? 

• Kan Du ge exempel på ett sådant scenario? 

• Vad/hur gör Du då? 

• Vad gör Du för att undvika ett sådant scenario? 

• Vilka fördelar ser Du med brukarinflytande? 

• Vilka nackdelar ser Du med brukarinflytande? 
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