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Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur brukare som 
har kontakt med socialtjänsten på grund av missbruksproblematik 
upplever och beskriver sitt inflytande över den egna behandlingen. 
Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och 
har en kvalitativ ansats - sex semistrukturerade intervjuer har 
genomförts med brukare som har kontakt med socialtjänsten på 
grund av missbruksproblematik. Resultatet tolkades utifrån den 
nyinstitutionella teorin och visade att brukarna upplever att de har 
inflytande i sin kontakt med socialtjänsten, men på vilket sätt och i 
vilken omfattning varierar och påverkas till stor del av vilken 
socialsekreterare brukaren träffar. När vård enligt LVM ligger nära 
till hands upplever brukarna att kommunikation och information 
brister från socialsekreterarens sida. Samtliga brukare framhåller 
att kommunikation och delaktighet underlättar behandlingsarbetet 
och ökar den egna motivationen. En god relation till 
socialsekreteraren innebär ett fungerande inflytande, även om 
några brukare upplever att de inte alltid vågar vara helt ärliga med 
sina tankar på grund av oro för inskränkningar i inflytandet. 
Brukarens underläge i en ojämlik relation är närvarande, om än 
inte uttalat. 
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INTRODUKTION 
 

Mot bakgrund av en tidigare genomförd studie (Oscarsson och Myrholm, 2012), i 
vilken socialsekreterare delgav sina tankar om och erfarenheter av brukarinflytande, 
följs i denna studie temat upp, nu med brukaren i fokus. Temat brukarinflytande valdes i 
föregående studie utifrån missbruksutredningen (SOU, 2011:35), i vilken bemötande 
och inflytande genomgående poängteras som viktiga delar i förslaget till en förbättrad 
vård för personer med missbruksproblematik i Sverige. I studien (Oscarsson och 
Myrholm, 2012) intervjuades socialsekreterare som, på ett antal socialförvaltningar, 
arbetar med vuxna personer med missbruksproblematik. Intervjupersonerna tillfrågades 
om sina uppfattningar om och beskrivningar av brukarinflytande. Utifrån resultatet 
drogs slutsatsen att samtliga intervjupersoner upplevde att brukarinflytande är en 
framgångsfaktor i arbetet med vuxna personer med missbruksproblematik. Samtliga 
uttryckte dessutom vikten av att ha en dialog där man tydligt informerar om och 
förmedlar inflytande till brukarna (a.a.). En annan slutsats som drogs i studien var att 
några av intervjupersonerna endast definierade brukarinflytande och dess innebörd till 
viss del. Deras upplevelse var att brukarinflytande innebär att brukaren får delta i beslut 
som rör den egna behandlingen, får information om rättigheter och skyldigheter samt 
om rätten att avböja en insats. I studiens diskussion framhölls att brukarinflytande är 
mer än så, då det handlar om att som brukare vara delaktig inte bara i det som gäller 
insatsen och dess innehåll, utan från första mötet, liksom att ha möjlighet att avböja en 
insats utan att riskera negativa konsekvenser (a.a.).  

I denna studie är brukarperspektivet sett ur brukarens perspektiv i fokus, varför brukare 
har intervjuats. Detta i syfte att belysa deras tankar om sina erfarenheter av 
brukarinflytande i kontakten med socialtjänstens öppenvård för vuxna personer med 
missbruksproblematik. 

 

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

Brukare är ett samlande begrepp för dem som får individuellt och utifrån behov prövade 
insatser från socialtjänsten, oavsett typ av insatser. Begreppet brukare anger att en 
person tar en insats i bruk, oavsett om den tas emot frivilligt eller ges med tvång 
(Socialstyrelsen, 2013).  

Brukarinflytande avser funktioner som syftar till att ge människor utrymme att påverka 
sin vård såväl till utformning som till innehåll (SOU, 2011:35). 

Begreppet professionell avser här socialsekreterare med i första hand 
socionomutbildning eller motsvarande och som arbetar med vuxna personer med 
missbruksproblematik.  

Begreppet missbruk avser missbruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och 
läkemedel (SOU, 2011:35). 
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Bakgrund 
Med brukarinflytande avses alltså de funktioner som syftar till att ge personer utrymme 
att påverka vårdens innehåll och utformning (SOU, 2011:35). Brukarinflytande finns på 
olika nivåer: organisationsnivå, verksamhetsnivå och individnivå. Inflytande på 
verksamhetsnivå innebär möjlighet till inflytande över utveckling och beslut på just 
verksamhetsnivå, medan inflytande på organisationsnivå kan innebära politiskt 
inflytande – en sorts inflytande som brukarorganisationer ofta har (Socialstyrelsen, 
2011). Brukarinflytande på individnivå, vilket är den sorts inflytande som är i fokus i 
denna studie, förklaras i missbruksutredningen (Statens offentliga utredningar, 2011:35) 
på följande sätt:  

”[…] 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. Brukarinflytande kan ske på såväl individuell nivå, till exempel 
genom den enskildes aktiva deltagande i individuell planering, […]” (SOU, 
2011:35, s. 193). 

 

Brukarinflytande är viktigt för att stärka brukarens inflytande över missbruks- och 
beroendevården och därmed brukarens kontroll över sitt eget liv. En annan viktig del av 
brukarinflytande är vikten av att ta tillvara på brukarnas erfarenheter och kunskaper vid 
utveckling av missbruksvården. Många brukare inom missbruksvården har en sedan 
länge etablerad kontakt med vården och har därmed omfattande erfarenheter av denna 
jämfört med andra patient- och brukargrupper. Dessa brukare är ofta mindre motiverade 
och har dessutom en lägre status i vården, vilket medför sämre möjligheter att hävda 
sina individuella rättigheter (SOU, 2011:35). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
kom 2010 överens om att ge stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) inom 
socialtjänsten. Som ett led i denna strävan fick Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga 
metoder för brukarinflytande (Socialstyrelsen, 2011). I kartläggningen av forskning och 
publikationer av metoder för brukarinflytande står att läsa att få metoder för stärkande 
av brukarinflytande finns beskrivna i forskningslitteraturen. Metoderna är i låg grad 
utvärderade och utfallen har inte analyserats. Det finns fler beskrivningar än 
utvärderingar och uppföljningar och utifrån det tolkas att inflytandeprocessen i 
dagsläget är mer i fokus än utfallet, varför det inte går att säga något om de metoder 
som används. Dessutom visar kartläggningen att det finns fler metoder för 
brukarinflytande på verksamhetsnivå än individnivå, men även de är i låg grad 
utvärderade och prövade (Socialstyrelsen, 2011). Metoderna används oftast vid enstaka 
tillfällen och inte som ett återkommande redskap för verksamhetsutveckling. Långsiktig 
planering och arbete som syftar till att utveckla ett brukarinflytande som blir permanent 
är viktiga faktorer. Därtill är det viktigt att brukarna har kännedom om vad de har 
möjlighet att påverka samt att man med tydlighet förmedlar vad som inte är möjligt att 
påverka och varför (Socialstyrelsen, 2011).   

Brukarinflytande i lagen 

I socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap 1 §, framhålls vikten av hänsynstagande till 
människors ansvar för den egna situationen och att fokus ska riktas mot att frigöra 
människors resurser: 
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”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) 

 

Detta kan sammankopplas med brukarinflytande vars syfte är att stärka individen i 
processen mot förändring och självständighet. Brukarinflytande framhålls mer specifikt 
i 3 kap 5 §:  

 

”Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och 
genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 
samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och 
andra föreningar.” (Socialstyrelsen, 2001:453)  

 

Vidare kan vikten av brukarinflytande för personer med missbruksproblematik mer 
tydligt utläsas i 5 kap 9 §:  

 

”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren 
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 
missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera 
hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.” 
(Socialstyrelsen, 2001:453) 

 

Brukarinflytande på individnivå har alltså stöd i socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 
2001:453) och är viktigt eftersom motivation, delaktighet och eget ansvar är viktiga 
framgångsfaktorer för behandling. Brukare som känner sig delaktiga har ökade 
förutsättningar att ta större ansvar för sitt liv och sin hälsa. Processen, på väg mot ökad 
autonomi, kallas ofta empowerment (SOU, 2011:35). Med begreppet empowerment 
avses faktorer som egenkontroll, delaktighet och tillit, vilka medför ökat ansvar och 
självförtroende för individen. I behandlingssammanhang är förhållandet mellan brukare 
och professionell asymmetriskt och begreppet har kommit att associeras med stöd och 
hjälp till personer i utsatta situationer, med fokus på att betrakta dessa som aktiva 
aktörer med kunskap om sina problem. Det innebär således att den professionelle – 
under rätt omständigheter – skjuter över en del av ansvaret till individen och ”ger” 
denne makten att själv bestämma samt möjlighet att ta välinformerade och 
kunskapsgrundade beslut gällande den egna livssituationen (Askheim och Starrin, 
2007).   

Information och tydlighet 

Behandlingsalliansen består av pedagogiska förklaringar av tillstånd, orsaker och 
insatser, empati samt ritualer som förenar brukare och behandlare. Förmågan till 
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inflytande varierar mellan olika grupper och de största utmaningarna finns i de grupper 
där individerna har tillfälligt eller varaktigt nedsatt kompetens att fatta självständiga och 
informerade beslut, till exempel i missbruks- och beroendevården. En viktig del av 
brukarinflytande är att brukaren får begriplig information. Om brukaren inte är 
medveten om de alternativ som finns så blir avböjande eller accepterande de enda 
möjligheterna för brukaren att utöva inflytande på (SOU, 2011:35). Att få begriplig 
information innebär att informationen i språk, media och andra kommunikationsmedel i 
största möjliga mån anpassas till varje brukares tillstånd, mognad, erfarenhet, kognitiva 
förmåga, eventuella funktionsnedsättningar samt den kulturella och språkliga 
bakgrunden (Socialstyrelsen, 2012).  Även tidsaspekten är viktig – brukaren måste få tid 
att väga de olika alternativens för- och nackdelar mot varandra för att kunna göra ett 
medvetet val grundat på kunskap och relevant information. Därtill kan brukaren ha en 
önskan om att diskutera alternativen med någon som står honom/henne nära (SOU, 
2011:35). Den erfarenhet och de kunskaper som brukaren och dennes anhöriga har är 
dessutom viktiga och nödvändiga komplement för att förbättra kvaliteten på de insatser 
och det arbete som sker i de olika verksamheterna inom socialtjänst och sjukvård 
(Socialstyrelsen, 2013). 

Fördelar med, och argument för, brukarinflytande 

Forskning som bedrivits inom hälso- och sjukvårdens område visar att ett bra 
bemötande med ett klient-/patientfokuserat arbetssätt har positiv effekt på vårdens 
resultat (SOU, 2011:35). Regeringen gav som övergripande mål inför 2013 att utforma 
insatser som möjliggör brukarmedverkan inom socialtjänstens och sjukvårdens områden 
för att stödja en evidensbaserad praktik (EBP). Stödet till huvudmännen ska därför 
utformas så att det möjliggör brukarmedverkan inom socialtjänst och sjukvård 
(Socialstyrelsen, 2013).  

Socialstyrelsen (2013) listar de vanligaste argumenten som brukar anges som stöd för 
brukarinflytande. Dessa är maktutjämning, demokrati och serviceanpassning.  
Maktutjämning förskjuter balansen mellan den/de som beslutar om en insats och den/de 
som utför den. Relationen mellan brukare och professionell är ojämlik och den 
professionelle har ofta tolkningsföreträde framför den enskilde (Socialstyrelsen, 2013). 
Den professionelle måste dessutom 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. Brukaren kan känna ett underliggande krav att gå med 
på insatser då det annars kan komma att bli aktuellt med tvångsomhändertagande enligt 
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ett ökat brukarinflytande 
kan jämna ut denna ojämlikhet till brukarens fördel. Demokrati gör att brukaren får 
ökad kunskap om demokratiprocessen och därmed även möjlighet att ha ett reellt 
inflytande. Ett ökat brukarinflytande kan genom dialog, delaktighet och feedback också 
leda till serviceanpassning: beslutsfattare får ökad kunskap om målgruppernas behov, 
vilket i sin tur leder till bättre förutsättningar för ökad kvalitet och service 
(Socialstyrelsen, 2013).  

Fördelarna med brukarinflytande är flera och viktiga argument är effektivitet, legitimitet, 
egenmakt och återhämtning (Socialstyrelsen, 2013). Brukarinflytande bidrar till 
effektivitet av den enkla anledningen att det är mer effektivt att utgå från de faktiska 
behov som finns hos målgruppen än från behov som tolkats fram av andra. Brukarna får 
större insikt och därmed ökad förståelse och acceptans om de är med och påverkar, 
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vilket medför en ökad legitimitet. Som en del i ett ökat inflytande och ökad makt över 
de beslut som rör den egna tillvaron får brukarna en ökad självkänsla och ökat 
självförtroende. Denna egenmakt medför även att de professionella får en annan syn på 
brukarna. Makt och ansvar anses vara viktiga delar i arbetet mot återhämtning från 
psykisk ohälsa. Denna individuella och personliga process innefattar en kompetens hos 
den enskilde brukaren, vilken är en viktig del i behandlingsarbetet (Socialstyrelsen, 
2013).  

Tidigare forskning  

Nedan presenteras resultat från tidigare forskning på området brukarinflytande enligt 
följande: innebörden av begreppet brukarinflytande, vikten av att brukaren får tydlig 
information, samt betydelsen av relationsskapande mellan brukare och professionell. 
Slutligen presenteras de svårigheter som brukarinflytande kan medföra i det praktiska 
arbetet.  

 

Begreppet 

Sara Hultqvist (2008) skriver i sin kunskapsöversikt över brukardelaktighet i 
välfärdssystemen att det i jämförelse med bland annat hälso- och sjukvården och äldre- 
och handikappomsorgen finns få studier gällande brukardelaktighet i kommunens 
individ- och familjeomsorg. Dessa välfärdsområden vilar alla på socialtjänstlagens 
portalparagraf (a.a.). Begreppet klient har sedan 1960- och 1970-talens debatt om en 
reviderad socialvård ansetts vara problematiskt, varför begreppet brukare skulle kunna 
ses som ett svar på kritiken mot det kritiserade klientskap som socialtjänsten ansetts 
skapa. Begreppsdiskussionen har kanske varit som allra livligast inom individ- och 
familjeomsorgen, där beteckningen på individerna har skiftat, medan patientbegreppet 
inom sjukvården är mer etablerat (Hultqvist, 2008). Ordet brukardelaktighet verkar inte 
ha en enhetlig kärna och många dilemman som i litteraturen diskuteras gällande 
brukardelaktighet i välfärdssystemen är allt annat än nya (a.a.). Det handlar om en 
konflikt mellan individ och kollektiv, hur staten bör organiseras samt om frågor om 
medborgarskap. Ordet demokrati får ses som det närmaste ett gemensamt nyckelord för 
brukardelaktighet, då det vanligaste argumentet för en ökad brukardelaktighet är 
ambitionen att utveckla folkstyret genom stärkt inflytande för den enskilde i mötet med 
välfärdsstatens institutioner och aktörer (Hultqvist, 2008). Eldh (2006) beskriver i sin 
avhandling, vilken grundas på fyra studier vars övergripande syfte var att förstå vad 
patienter anser att deltagande innebär och att belysa vad som krävs för att detta ska 
uppstå, motsatsen till delaktighet. Detta ”icke-deltagande” förekommer när patienten 
inte blir lyssnad till, inte får information och/eller inte blir respekterad som människa. 
Detta ickedeltagande innebär att individen inte förstår sin situation och 
omständigheterna kring denna och inte heller får riktig information. Individen blir 
istället behandlad som en sjukdom, ett problem som ska lösas, snarare än som en 
människa som blivit drabbad en sjukdom (Eldh, 2006).  Individen har i sådana fall fått 
bristande information och/eller för lite kunskap om sin situation och sina rättigheter. 
Kunskapsmotivet är i sig ett skäl för brukardelaktighet. Motivet kan dock rättfärdiga 
brukardelaktighet av olika anledningar, där rättfärdigande av beslut som gynnar den 
egna verksamheten kan vara en anledning för att inhämta synpunkter utan att dessa 
beslut nödvändigtvis gynnar brukarna i slutändan (Hultqvist, 2008). 
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Information  

I en australiensk studie (Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinson, 2008b) beskrivs, 
vid sidan av praxis för att involvera brukare i missbruksvåden i planeringen av 
behandling, hur mycket brukarna känner till om sina möjligheter till delaktighet. 64 
professionella och 179 brukare intervjuades och resultatet visade att delaktighet inte var 
ovanligt, men i låg omfattning och att aktiviteterna till stor del handlade om ett 
informationsutbyte mellan professionell och brukare. Frågorna handlade bland annat om 
hur intervjupersonerna såg på sin delaktighet gällande beslutsfattande, delgivande och 
mottagande av information och i aktiviteter som syftar till att utöka brukarinflytandet. 
Delaktighet som kräver högre former av engagemang, till exempel vid beslutsfattande, 
var mer ovanliga och brukarna hade dålig kännedom om sina rättigheter till delaktighet, 
vilket avslöjade en bristande kommunikation mellan professionell och brukare. Just 
brukarnas bristande kännedom om sina möjligheter till delaktighet var utmärkande för 
studien. Även när insatser för en större delaktighet gjordes på högre nivå hade de liten 
effekt på grund av den bristande kommunikationen mellan professionell och brukare. 
En viktig utgångspunkt för ett fungerande brukarinflytande, skriver författarna, måste 
innefatta ett system som låter brukarna få information om de möjligheter till delaktighet 
som finns. Insatser för ett ökat brukarinflytande har bara effekt om de som ska ta del av 
dem känner till och använder dem. En förklaring till de professionellas bristande 
information till brukarna, menar författarna, kan vara den kultur som i vissa fall präglar 
missbruksvården och i vilken brukarna ses som passiva och otillräckliga på grund av sin 
problematik och det därpå följande behandlingsbehovet (a.a.). 

Fredriksson (2011) har i en intervjustudie tagit del av erfarenheter från brukare som 
varit i kontakt med kommun och landsting för sin missbruksproblematik och/eller 
psykiska problematik. Det som undersöktes var på vilket sätt de erfarenheter som den 
enskilde brukaren har av kontakter med olika verksamheter tas tillvara (Fredriksson, 
2011). Studien visade att det är svårt för brukare att ta in all information om beslut, 
insatser och behandlingar som respektive verksamhet informerar om. Några informanter 
betonade betydelsen av att anhöriga deltar i möten för att få information och möjlighet 
att ställa frågor. Det handlar dock inte bara om information till den enskilde och dennes 
anhöriga, utan även om den information som brukaren delger verksamheterna (a.a.). 
Eldh (2006) drar i sin avhandling slutsatsen att patienter har bristande kunskap om vad 
patientdeltagande innebär inom sjukvården. Valmöjligheter och självbestämmande är 
delar av deltagande. Självbestämmandet kan ses som ett aktivt deltagande, t.ex. i en 
dialog, medan valmöjligheten kan beskrivas som viljan, önskningarna och behoven 
bakom handlingen, uttryckta i ett beslut. För patienterna motsvarade deltagande olika 
former av att dela: dela information, kunskap, att bli lyssnad till och delges relevant 
information samt delad respekt mellan de olika parterna. Att bli erkänd och respekterad 
är avgörande faktorer och patienten måste bli en partner i dialogen för att bli delaktig. 
Detta kan i sin tur leda till ett ömsesidigt utbyte av information (Eldh, 2006). Således är 
förståelsen avgörande då deltagande inte enbart innebär att komma ihåg information, 
men också att förstå den, samt att besitta kunskap och ha förmågan att använda den. 
Liksom i Fredrikssons studie (2011), visade också Eldhs studier att patienter förser de 
professionella med information och är delaktiga även på så sätt (2006). 
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Relation 

I en finländsk studie (Knuuttila, Kuusisto, Saarnio och Nummi, 2012) undersöktes 
effekten av en tidig allians mellan behandlare och brukare i den öppna missbruksvården. 
Syftet var bland annat var att undersöka hur allians mellan behandlare och brukare stod 
i relation till behandlingsutfallet. En slutsats som drogs var att det fanns en betydande 
variation mellan behandlarna avseende såväl brukarnas missbruk som deras 
tillfredsställelse med behandlingen vid uppföljningen. Brukarnas tillfredsställelse kunde 
tydligt förutspås av deras värdering av den tidiga alliansen. Andra slutsatser som drogs 
var att en tidig allians mellan brukare och behandlare förbättrar resultatet gällande hur 
nöjda brukarna är, liksom att det behövs mer forskning om behandlare då skillnader 
dessa emellan tycks vara förknippade med behandlingsresultatet (Knuuttila, m.fl. 2012). 
Resultaten från en australiensk studie, i vilken klienter med missbruksproblematik 
tillfrågats hur nöjda de är med behandlingen och de mål de uppnått, visar att klienternas 
möjlighet att vara delaktiga i behandling är associerat med större tillfredsställelse samt 
en större känsla av att ha uppnått behandlingsmålen (Brener, Resnick, Ellard, Treloar 
och Bryant, 2009).  

 

Svårigheter med brukarinflytande 

I en engelsk studie där man med hjälp av 187 semistrukturerade intervjuer undersökte 
de problem som kan uppstå när man engagerar personer med missbruksproblematik i 
beslut om den egna behandlingen kunde man utläsa fem huvudgrupper av 
problemområden (Fischer och Neale, 2008). Till exempel kan de förväntningar som 
brukarna har påverka de professionellas attityder - och omvänt. Både brukares 
förväntningar och de professionellas attityder utgör dynamiken i behandlingen, liksom 
behandlingsprogrammens utformning och begränsade resurser påverkar förväntningar 
och attityder. Dessutom kan kombinationer av problem - till exempel en brukares 
bristande intresse för brukarinflytande, negativa förhållningssätt från professionella, ett 
mycket strukturerat behandlingsprogram och/eller den höga kostnaden för en önskad 
behandlingsinsats ha en effekt som omvandlar relativt små frågor till oöverkomliga 
hinder, särskilt om de är bestående (a.a.). Slutsatsen som drogs i studien var att även om 
det är möjligt att involvera brukare i beslut rörande behandling, så kan det förekomma 
betydande och komplexa problem. De främjande faktorerna för brukarinflytande visade 
sig vara: ekonomiska resurser för ett ökat utbud av behandlingsalternativ, förbättrad 
kommunikation mellan professionella och brukare samt satsningar på utbildningar och 
kompetensutveckling. Detta till trots kommer sannolikt hinder för fullt inflytande i 
beslutsfattandet kvarstå, vilket är såväl oundvikligt som nödvändigt (a.a.). 
Problemområdena från Fischer’s och Neale’s studie (2008) presenteras mer ingående 
nedan då de belyser en sida av brukarinflytande som är intressant för studien, nämligen 
det som inte alltid fungerar och de aspekter av brukarinflytande som måste tas i 
beaktande beroende på den brukare som den professionelle har framför sig. Av de fem 
problemområdena är två av dem, behandlingsprogrammens utformning och strukturella 
faktorer som påverkar utbudet av insatser, inte relevanta för denna studie, varför de inte 
redovisas. Brukarnas åsikter redovisas mer ingående än de professionellas, då det är 
dessa som är av intresse i denna studie. 

1) De upplevda egenskaperna, behoven och förväntningarna hos brukarna: 
Undersökningen (Fischer och Neale, 2008) visade att några intervjupersoner antog att 
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de som påbörjar behandling är oärliga mot personalen. Några av de professionella och 
ett fåtal av brukarna menade att personer med missbruksproblematik är manipulativa 
och opålitliga. Därmed argumenterades det för att inflytande inte är lämpligt under alla 
omständigheter. De professionella menade också att brukarna ofta hade orealistiska krav 
på behandlingen. Som ett resultat av det ansåg de att det ofta var nödvändigt att 
begränsa inflytandet så att brukaren inte rusar in i behandling med orealistiska 
förväntningar och ambitioner som med all sannolikhet skulle komma att öka risken för 
misslyckande. För brukarnas del handlade de höga förväntningarna ofta om att deras 
problematik innebar en längtan efter en snabb lösning och ett desperat behov av stöd 
och hjälp. Denna desperation kunde dock motverka inflytandet eftersom det gjorde 
brukarna ovilliga att ifrågasätta de professionellas omdöme eller be om specifika 
insatser ifall det skulle irritera den professionelle och/eller sakta ner 
behandlingsprocessen. Andra brukare var helt enkelt inte intresserade av att ha 
inflytande över beslut gällande sin behandling. Ibland berodde det på att de var 
motiverade av uppsatta mål, till exempel förbättrade relationer till familjen, att skaffa 
arbete eller att leva ett drogfritt liv (a.a.). Den egna drivkraften och egna mål så som 
arbete, drogfrihet eller familj framhölls även i Fredrikssons studie som viktiga 
drivkrafter (2011).  

I andra fall handlade oviljan att ha inflytande om att brukarna kände att behandlingen 
gick bra utan deras inblandning och att när de tidigare hade tagit egna beslut gällande 
sin behandling så hade de misslyckats. Några brukare menade också att mer ansvar för 
den egna behandlingen skulle vara ett stressmoment, särskilt i början av behandlingen. 
Både brukare och personal menade att de omständigheter som brukare ofta lever under 
avseende känslighet och oförmåga att ta in information gör dem obenägna att ta 
informerade beslut. Några brukare ansåg dessutom att det snarare var motsatsen till 
inflytande och delaktighet som hjälper dem – de ansåg att de inte kunde motivera sig 
själva och därför behövde den professionelles krav och press på sig (Fischer och Neale, 
2008). I ytterligare en annan australiensk studie tillfrågades 64 professionella och 179 
brukare om sina föreställningar om och engagemang i brukarinflytande och om 
upplevda hinder för brukarinflytande (Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinson, 
2008a). Resultatet visade att nästan alla brukare (89,9%) och professionella (84.4%) 
trodde på principen om brukarinflytande (att brukarnas synpunkter bör ingå i planering 
och genomförande) och en stor andel skulle vara villiga att genomföra eller delta i sådan 
verksamhet i framtiden. En liten andel av brukarna uppgav att de inte ville delta och 
uttryckte att det inte var deras uppgift att vara inblandade och att de saknade den 
kompetens som krävs (Bryant, m.fl. 2008a).  

2) De professionellas attityder: De professionellas attityder kan fungera som hindrande 
eller främjande faktorer när det gäller brukarinflytande. Flera brukare rapporterade att 
professionella som de mött tidigare hade varit negativa eller avvisande mot dem 
(Fischer och Neale, 2008). Brukarna märkte till exempel att de professionella ofta, 
implicit eller explicit, skyllde på brukarna för deras missbruksproblematik. Sådana 
negativa attityder hindrar ofta delaktigheten i beslutsfattande gällande behandling 
genom att underminera brukarnas självkänsla och självförtroende och kan dessutom 
fungera som ett hinder i behandling i sig (a.a.). Fredrikssons studie (2011) visade att 
viktiga faktorer i kontakten med professionella, enligt brukarna, var dennes förmåga att 
lyssna, ta sig tid, bry sig om, ta tag i saker och svara på brukarens frågor. Viktiga delar 
för att ta sig vidare var att ha kontinuerliga samtal med en förtroendeingivande person 
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som lyssnar, kommer med råd och visar omtanke i en fungerande dialog. Vikten av att 
träffa någon som har specialistkunskap och förståelse för brukarens problematik 
betonades också. Möjligheten att som brukare få framföra sin syn på sina behov är 
också centralt (a.a.). Tillfredsställelse i behandling förekom, enligt Brener, m.fl. studie 
(2009), genom att vara delaktig i behandlingsplanen och att vara medveten om sina 
rättigheter. Brukarnas delaktighet var relaterad till känslan av måluppfyllelse oavsett hur 
nöjd brukaren kände sig med sin behandlingsupplevelse (a.a.). 

3) Dynamiken i mötena: Brukarna i studien (Fischer och Neale, 2008) menade ofta att 
de professionella var bäst lämpade att ta behandlingsbeslut åt dem och var obekväma 
med att ta beslut åt sig själva. Brukarna beskrev ofta de professionella som ”experter” 
och ville inte agera i motsats till rekommendationerna från dem. De förklarade sin syn 
på de professionella som experter med hänvisning till deras erfarenhet av behandling 
och deras professionella kvalifikationer. Bland de professionella fanns även personer 
som haft egen missbruksproblematik, vilket i sig kan ses som en hög grad av 
brukarinflytande. Dessa personer bidrog till åsikten att de som jobbar verksamt inom 
området vet bättre än de som deltar i egenskap av brukare. 

En asymmetrisk relation 

Den upplevelse av överlägsenhet och expertis hos personal som framkommer i studien 
(Fischer och Neale, 2008) är en del i den maktobalans mellan professionella och 
brukare som kan hindra brukarinflytande. Ojämlikheten i relationen framkommer 
tydligast när tvångslagstiftningen tillämpas – delaktighet och inflytande står i 
motsatsförhållande till det tvång som brukaren måste underkasta sig. Hultqvist (2008) 
refererar till Beresford och Croft (2004): välfärdssystemens syfte, att verka 
kontrollerande och frigörande, inbegriper de insatser som blir rättfärdigade genom 
tvångslagstiftningen, varför brukarens möjlighet att vara delaktig minskar. De flesta 
brukare i Bryant, m.fl. studie (2008a) ansåg sig villiga att delta i aktiviteter för ett ökat 
brukarinflytande, och de som inte ville delta hade argument för det grundade på 
föreställningar om den egna rollen och kompetensen. Några hänvisade till känslan att 
det inte var deras sak att delta i beslutsfattande tillsammans med de professionella, 
vilket tyder på att en del brukare inte ser sig själva och andra brukare som någon med en 
särskilt betydande roll i behandlingsmiljön (a.a.). 

Begreppet självbestämmande definieras ofta utifrån ekonomiska teorier om individers 
konsumentbeteende – människan är med andra ord rationell. När individerna är 
personer med psykiska eller intellektuella funktionshinder kan ett sådant sätt att 
argumentera för självbestämmande och autonomi bli problematiskt (Hultqvist, 2008). 
Begreppet empowerment innebär en aktivitet hos den som överräcker makten, liksom ett 
visst mått av handling hos den som mottar makten, varför empowerment inte kan äga 
rum utan att minst två aktiva parter (Hultqvist, 2008). Relationen mellan brukare och 
professionell är ojämlik eftersom brukaren befinner sig i underläge och frågan blir hur 
brukaren detta underläge till trots kan göras delaktig. Brukarens möjligheter att fritt 
välja ”leverantör” i kommunens individ- och familjeomsorg är begränsad – möjligheten 
att vända sig till någon annan vid missnöje avseende till exempel socialbidrag finns inte. 
Frågan är, skriver Hultqvist, i vilken utsträckning det är möjligt att kombinera ett 
ekonomiskt och demokratiskt synsätt på delaktighet – att inrymma egenskaperna av 
kund och medborgare i rollen som brukare (2008). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkt är den nyinstitutionella teorin. Teorin ställs i relation 
till det för studien centrala området, socialtjänsten, med hjälp av antologin 
Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter – Människobehandlande 
organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv, redigerad av Stig Linde och Kerstin 
Svensson (2013). Som grund till förståelsen av teorin i allmänhet ligger artikeln 
Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, skriven av 
John Meyer och Brian Rowan (1977).  

Nyinstutionell organisationsteori 

Människobehandlande organisationer, exempelvis socialförvaltningar, är en del av våra 
liv och bygger på en kombination av stöd och kontroll. De moraliska insatser som utförs 
inom ramen för dessa organisationer medför en rad osäkerheter, bland annat eftersom de 
måste följa vaga och inte sällan flertydiga mål, oftast politiskt styrda. Dessutom är dessa 
ofta resultatet av en kompromiss. Därtill kan arbetsmetoderna inom dessa organisationer 
sällan frambringa resultat som kan förutses, då de påverkas av politiska, kulturella och 
ekonomiska faktorer. Organisationerna bedöms oftare utifrån hur de uppfyller 
omgivningens normer och förväntningar än hur de hanterar procedurer och vilka resultat 
de når (Linde och Svensson, 2013). Förutom begreppen organisation och organisering, 
så är begreppet institution ett centralt begrepp vars kärna är beständighet över tid. 
Institutioner växer fram ur vanan att skapa vanor – i samspel med andra utför vi ofta 
handlingar på ett visst sätt och detta blir med tiden det ”naturliga” sättet. Institutioner 
har ofta en platsbestämning för sina syften och har inrättats för särskilda kategorier, 
exempelvis fängelse eller universitet. Den nyinstitutionella teorin problematiserar den 
ömsesidiga verkan mellan organisation och institution – institutionen styr 
organisationen och vice versa (a.a.).  

Institutioner kan betraktas som tröga då de är bundna till en viss social ordning, ett 
etablerat mönster och så har blivit genom institutionalisering. När institutionaliseringen 
betraktas som en process kan man leta efter makten hos organiserade intressen och 
dessa intressens aktörer, vilket gör att dessa aktörer – människorna – i sin tur syns bättre 
(Scott, 2008, refererad, I: Linde och Svensson, 2013). Institutionalisering gör att de som 
arbetar i en organisation omfattas av en för organisationen gemensam kultur och 
uppfattning av den sociala verkligheten, vilket i förlängningen får effekt på strukturen 
och det arbete som utförs inom organisationen. Då människobehandlande 
organisationer, som till exempel socialtjänsten, både garanterar och representerar 
politiskt och moraliskt grundläggande värden, måste organisationen uppvisa 
beständighet och hållbarhet. Utåt sett presenteras en till synes rationell verksamhet som 
samtidigt inte tillåts styra arbetet. Förändringar i verksamheten kan ske - även gällande 
lagar och regler - men behöver inte nödvändigtvis påverka arbetet, likaväl som arbetet 
kan förändras utan att det påverkar organisationens skisser (Levin, 2013). Meyer och 
Rowan (1977) menar att det bör göras åtskillnad mellan en organisations formella 
struktur och de faktiska dagliga arbetsuppgifterna, där den formella strukturen 
inkluderar avdelningar, kontor o.d., vilka är förenade i de mål och strategier som utgör 
en teori om varför arbetsuppgifter ska utföras. Kärnan i en byråkratisk organisation 
finns i den rationaliserade och opersonliga karaktären av strukturella element och de 
mål som länkar dem samman (a.a.). Meyer och Rowan kom att skilja mellan den 
formella strukturen i en organisation och vad som egentligen sker i vardagen. De ansåg 
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att den formella strukturen inte speglar en organisations interna krav och 
arbetsaktiviteter. Den formella strukturen fungerar således inte för att samordna utan 
bidrar istället till legitimitet genom att spegla de myter som finns i organisationens 
institutionella omgivning (a.a.). Levin (2013) hänvisar till den så kallade ”lösa 
koppling” som Meyer och Rowan fann mellan struktur och dagligt handlande i en 
organisation – organisationer i en institutionell omgivning måste skilja mellan den 
formella struktur som uppvisas för omgivningen och det arbete som utförs inom 
organisationen. I organisationer där en institutionaliserad struktur finns tas denna för 
given, så väl inom som utanför organisationen. Även arbetet blir institutionaliserat i 
handlingskategorier (a.a.). Detta formella handlande och den formella strukturen antas 
vara det som gör att organisationen uppnår resultat – en så kallad rationell myt som är 
allmänt delad och tycks bekräftas i regelverk och lagar och som i sin tur ger legitimitet 
till det som anses vara ett rätt och riktigt sätt att arbeta (Levin, 2013). Eftersom kraven 
från omgivningen inte är homogena och förutsägbara, utan komplicerade och 
motstridiga, samtidigt som kraven inifrån organisationen varierar och också kan stå i 
konflikt med den existerande strukturen, är strukturen och arbetet frikopplade från 
varandra och kan röra sig oberoende av varandra. Därmed kan arbetet utvecklas och 
förändras utan att påverka strukturen (a.a.). 

Kategorisering 

Organiseringen av det sociala arbetets praktik innebär delvis kartläggning av 
organisationers klienter (Knutagård, 2013). Till exempel är socialkontor ofta indelade i 
våningsplan, bland annat i syfte att kategorisera en klients problem och koppla detta till 
en av organisationens lösningar, men dessförinnan till den rätta enheten i förvaltningen. 
Kategorier skapas, precis som gränserna för vad som ska ingå och vad som ska uteslutas 
– när en människa exkluderas från en kategori inkluderas hon i en annan. En viktig 
aspekt av detta är att vi människor tenderar att agera utifrån var vi befinner oss – vi 
beter oss inte på samma sätt hemma som bakom en säkerhetslucka på socialtjänstens 
kontor. Kategoriseringen av människor på detta sätt medför att de även kan tillskrivas 
skam och skuld för sin situation – genom att patologisera beteenden skapar vi 
förutsättningar för att vissa grupper legitimt kan exkluderas och istället kontrolleras och 
övervakas (a.a.).  

Moral 

En organisations makt och mandat att intervenera i människors liv bygger på det faktum 
att den upprätthåller samhällets moraliska värden. Ett exempel på en sådan organisation 
är socialtjänsten, en moraliskt reglerande praktik där beslut, interventioner och 
kategoriseringar utgör delar i det politisk-moraliska uppdraget. Den officiella 
uppfattningen från staten är att det sociala arbetet och dess företrädare och organisering 
ska vara ett instrument för att uppnå socialtjänstlagens syften, t.ex. att göra missbrukare 
nyktra (Levin, 2013). Dessa moraliska handlingar tillhör organisationens rutiner och 
hänger samman med att socialt arbete har som uppgift att lösa problem, inte att hjälpa 
människor i svåra situationer. Sociala institutioner finns för att reglera socialt liv och det 
sociala arbetet är inte en generell service, utan riktas till de på ett eller annat sätt utsatta 
vilket medför en stark moralisk laddning hos organisationernas handlande. Att detta är 
den grundläggande uppgiften visar sig, menar Levin, i de reaktioner som utlöses om 
socialtjänsten inte utför sitt uppdrag (a.a.). I tillägg till detta kommer att det praktiska 
arbetet befinner sig i en ständig osäkerhet på grund av den mångfacetterade och 
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föränderliga värld vi lever i – det går inte att tillfredsställa alla krav och förväntningar. 
Det speciella med offentliga tjänstemän, som till exempel socialarbetare, är att de å ena 
sidan är underordnade en politiskt styrd byråkrati där de har liten egen makt samtidigt 
som de å andra sidan finns i organisationens främsta led och exklusivt möter människor 
med unika problem. Detta medför en oproportionerligt stor makt över människors 
livsvillkor då de ensamma förväntas bedöma vem som ska få ta del av organisationens 
resurser och vem som ska avvisas. Detta är ett handlingsutrymme som kommit av mötet 
mellan välfärdsprofession och byråkrati, där byråkratins rutiner och standardiserade 
handlande och professionens handlingsutrymme skapar en öppen relation mellan 
professionell och brukare och där den mänskliga variationen och komplexiteten 
omvandlas till byråkratins rutinmässiga hantering av ärenden. Utåt sett framstår denna 
relation som personlig, men består till syvende och sist av mötet mellan en tjänsteman i 
en av organisationen definierad roll och en människa som i all sin komplexitet söker 
organisationens tjänster (Levin, 2013).  

Socialarbetarna har, i en kontext av osäkerhet, att hantera mänskliga problem på ett sätt 
som accepteras av såväl individen som organisationen och av samhället (Levin, 2013). 
Ett professionellt förhållningssätt innefattar förmågan att väga vetenskap, brukarens 
önskemål och den egna erfarenheten mot varandra, för att utifrån det fatta välgrundade 
beslut. Beslut som grundas på brukarens önskemål och/eller på vetenskap kan te sig 
enklare att motivera för omvärlden än de beslut som fattas utifrån den egna 
kompetensen, detta då socionomyrket är en bred profession utan hög status (Ponnert, 
2013). Socialarbetaren är tvingad och avkrävd av samhället att göra moraliska 
bedömningar av klienter. Bedömningarna skiljer sig från det i böckerna neutrala, 
opolitiska och professionella arbetet. Socialt arbete kan på så sätt sägas bygga på 
moraliska överväganden för att behålla sin legitimitet. Samhället kräver att 
socialarbetaren gör dessa moraliska bedömningar för att kunna bedöma om klienten 
lever upp till offentliga moraliska krav. Rollen som professionell blir en mötesplats för 
personlig moral och samhälleliga värderingar. Komplexiteten ligger i att de generella 
etiska riktlinjerna inte är tillämpliga eftersom praxis består av bedömningar utifrån 
individen. Samtidigt måste socialarbetaren tillämpa de normer och regler som finns i 
syfte att garantera rättssäkerhet. Bedömningarna ska därmed inrymmas i mellanrummet 
mellan klienters unika behov och organisationens regler och policy. Socialarbetarna 
använder då moraliskt sunt förnuft för att möta klienten (Levin, 2013). Professioner 
konstruerar och tillskriver således människor handlande en moralisk innebörd – enbart 
att bli definierad som ”klient” och att behöva uppsöka socialtjänsten är förknippat med 
skam. De moraliska bedömningarna tvingar dessutom klienten att ta till sig 
värderingarna och på så sätt kanske uppleva än mer maktlöshet (a.a.). 

Oförutsägbarhet och dilemman är grundläggande delar i aktörens, här 
socialsekreterarens, handlingsutrymme, detta även om den yttre beskrivningen är 
rationell. Hur aktören än gör så finns det alltid utrymme och möjlighet för 
ifrågasättande av det som gjorts – för tidigt eller för sent agerande, för lite eller för 
mycket agerande. De människor som behandlas i organisationerna kan yttra sig över det 
som sker och därmed är möjligheterna till feedback och kritik ständigt närvarande 
(Linde och Svensson, 2013). Risken finns att socialarbetarna tillskriver den egna 
kompetensen allt mindre betydelse till förmån för förutbestämda mallar. Med en strategi 
där aktörerna är upplysta på så sätt att vetenskap aktivt söks och värderas kan detta 
undvikas. Ett sådant ”upplyst” sätt att arbeta kan då utvecklas och den osäkerhet som 
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omgärdar det sociala arbetet kan betraktas som en del av professionens erfarenheter. 
Osäkerhet på så sätt att invänta säkra beslut innebär också en insikt om att det ibland 
kan vara bättre att göra ingenting än att agera med flera insatser - i sig ett erkännande av 
att de egna insatserna inte alltid är av godo. Ytterligare en aspekt av osäkerheten och 
hanterandet av densamma rör beslut om insatser trots osäkerhet kring utfallet. Att inte 
göra för mycket för tidigt kan vara ett sätt att hantera osäkerhet, likaväl som det är en 
del i att agera för att till exempel skydda barn, trots ovisshet om det kommer att leda till 
förbättringar (Ponnert, 2013).  

Makt och motstånd 

Beslut sker inte alltid enligt den ideala modellen där utredning, val och beslut följer en 
logisk ordning, utan måste ibland fattas under osäkra förhållanden. Levin (2013) 
hänvisar till March och Olsen som har utvecklat en sådan beslutsmodell under namnet 
garbage can theory (soptunnemodellen). Enligt teorin kan lösning och problem vara 
löst kopplade till varandra och ett beslut kan fattas utan att det egentligen föreligger 
något problem. Levin exemplifierar med att information om att ett nytt behandlingshem 
har öppnat leder till tanken att det skulle passa en viss klient – problemet och målet för 
beslutet definieras på ett sätt som gör att det passar den föreslagna lösningen. Modellen 
är utvecklad för att förklara beslutsprocesser i organisationer, men belyser även den 
beslutssituation som socialarbetaren befinner sig i, menar Levin (2013). Kunskaper, 
värderingar, lagar, lösningar och moral snurrar oftast runt för att sedan landa i en färdig 
modell för beslut och handling – hur det har gått till är svårt för såväl forskare som 
socialarbetare att förstå (a.a.).  

Viljan att göra rätt är en del i att utöva organisationens makt (Linde och Svensson, 
2013). När socialarbetaren tar ett beslut upprätthålls socialtjänstens makt, men ytterst är 
det statens makt som upprätthålls och därmed ordningen i samhället. Handlingar i 
specifika situationer binds samman och reglerar rätt och fel, normalitet och avvikelse – 
individuella aktörer agerar på ett sätt som de anser vara det bästa i sammanhanget, 
makten att definiera en situation utövas omedvetet med följden att människors 
beteenden styrs, såväl beteendet hos den som agerar åt organisationen som hos den som 
agerandet riktas mot (a.a.). 

Kritik mot den nyinstitutionella teorin  

Nyinstitutionella författare har i huvudsak fokuserat på det för givet tagna i 
organisatoriska former, skriver Linde och Svensson (2013). Därmed förbises det som 
sker inom organisationen och det som görs av aktörer, med följden att det behövs andra 
förklaringsmodeller för att få fram dynamiken. Det som har undersökts har snarare varit 
vad som hämmar aktörernas handlingsutrymme, än aktörernas handlingar i sig. 
Eftersom människobehandlande organisationers moraliska praktik utövas på fält som 
präglas av olika spänningar behövs kompletterande teorier för att analysera konflikter 
och interaktion (a.a.). Blomberg och Petersson (2013) skriver att den nyinstitutionella 
teorin flyttar fokus från att förstå hur organisationer fungerar till att förstå dem utifrån 
sina beteenden och lyfter ett tillkortakommande i teorin: den problematiserade 
inledningsvis inte förändringsprocessen, utan istället studerades hur organisationerna 
kan hindra anpassningen till nya organisationsformer för att påverka det praktiska 
arbetet. Utifrån detta myntades av Meyer och Rowan (1977) begreppet ”lösa 
kopplingar” – olika mekanismer presenteras och gör att organisationen kan visa sig som 
modern och rationell utan att den egna verksamheten nödvändigtvis förändras. En 
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vanlig kritik av den institutionella teorin har varit att den nästan är statisk medan den 
politiska världen, som den är avsedd att förklara, nästan är dynamisk. Kritiken kan lätt 
överdrivas, men det finns en viss giltighet i den, menar Peters (2000). Institutionella 
teorier tenderar att vara "variansteorier” och är bättre på att förklara skillnader mellan 
olika typer av institutioner än att förklara utvecklingen av en enskild institution (a.a.). 

Den nyinstitutionella teorin är användbar för att analysera och förstå 
mellanorganisatoriska skeenden, men är inte lika tillämpbar för att förstå sociala 
relationer och organisationers inre dynamik. Teorin visar hur organisering går till och 
att det finns mönster, däremot förklarar den inte varför. Den förklarar också att det 
förekommer återkommande mönster i organisationer och att vissa processer är desamma 
oavsett vilken organisation som studeras. Teorin fokuserar dock mindre på de konkreta 
handlingarna, det som utförs av aktörerna – i föreliggande studie socialsekreterarna i 
organisationen. Således är teorin bra för att se processer i organisationen, men inte 
tillräcklig för att få en fördjupad förståelse (Linde och Svensson, 2013).  

Det allmänna antagandet i litteraturen har varit att institutionerna är oberoende 
variabler, skriver Peters (2000), som menar att vi dock bör tänka på institutioner som 
beroende variabler, och fråga vad som kan förklara den självständiga utvecklingen av en 
institution. Syftet med att tänka på institutioner som beroende variabler är kopplad till 
frågan om institutionell utveckling och institutionalisering. Framför allt frågan om dessa 
strukturer i sig är produkten av en förändringsprocess, eller om de är mottagliga för 
förändring (a.a.). Ett sätt att konceptualisera institution kan vara standardisering av 
rutiner och förfaranden av organisationens praxis. Institutioner och individer är 
involverade i ett samspel som skapar förändring och även ersätter befintliga 
institutioner. Viktigt är att fokusera på institutioners stabilitet och deras förmåga att 
förklara politiken genom tiden, men det är inte meningsfullt att anta att institutioner är 
stabila, med en evig besittning av möjligheten till förändring (a.a.).  

Av centralt intresse i föreliggande studie är således den nyinstitutionella teorins fokus 
på den makt och moral som utövas av aktörerna, här socialsekreterarna, inom ramen för 
organisationens verksamhet. De moraliska värderingar som samhället kräver att aktören 
gör innebär att denne tillskrivs en stor makt, vilken måste hanteras på ett sätt som 
accepteras av såväl individ som organisation och det samhälle som avkräver aktören 
dessa bedömningar (Levin, 2013). Organisationens makt upprätthålls genom aktörens 
agerande gentemot mottagaren, här brukaren, samtidigt som brukaren genom att 
underkasta sig organisationens upplägg och struktur ställer sig själv i underläge för att 
få ta del av organisationens tjänster. Aktören har en svår uppgift att hantera då samhället 
förväntar sig att aktören gör de rätta avvägningarna vid bedömningen av vilka 
mottagare som ska inkluderas respektive exkluderas i organisationen.  

Syfte och problemformulering 
Syftet med undersökningen är att belysa hur vuxna personer med missbruksproblematik 
som har kontakt med socialtjänstens öppenvård uppfattar och beskriver sina 
erfarenheter av inflytande gällande de insatser som riktas mot dem. De specifika 
frågeställningarna är: 
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• Vilken kunskap har brukarna om begreppet brukarinflytande och sin rätt till 
inflytande?  

 
• Vilka för- och nackdelar ser brukarna med brukarinflytande och finns det några 

situationer då de vill ha mer eller mindre inflytande än annars? 
 
• På vilket sätt upplever brukarna att de har inflytande och att deras erfarenheter 

av att vara brukare tas tillvara av de professionella?  

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 
Intresset för studien är hur brukare uppfattar och beskriver brukarinflytande, i syfte att 
få förståelse för det som de upplever, varför en kvalitativ undersökning utifrån den 
hermeneutiska forskningstraditionen har genomförts. 

Hermeneutisk forskningstradition 

Eftersom strävan i studien är att uppnå förståelse är den kunskapsteoretiska 
utgångspunkten det hermeneutiska tolkningsperspektivet. Termen hermeneutik står 
inom samhällsvetenskapen för teori och metod avseende tolkning av människors 
handlingar. Fokus ligger på att nå förståelse för hur människor upplever och uppfattar 
världen, vilket innebär att deras beteende tolkas (Bryman, 2011). Inom hermeneutiken 
är tolkningen det centrala temat med fokus på de meningar som eftersöks och de frågor 
som ställs till texten. Syftet med tolkningen är att nå en gemensam och giltig förståelse 
av en texts mening (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Kvalitativ undersökning 

I en kvalitativ intervju försöker forskaren förstå världen utifrån intervjupersonens 
synvinkel och utveckla mening ur dennes erfarenheter. Målet med forskningsintervjuer 
är att producera kunskap och är inte ett samtal mellan två jämlika parter, eftersom 
intervjuaren kontrollerar situationen (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta fanns i åtanke 
när intervjuguiden utformades – målsättningen var att formulera frågorna på ett sätt som 
förmedlar intresset för brukarnas positiva såväl som negativa kritik. Det förmedlades 
även i de missiv som intervjupersonerna fick i samband med intervjun. Genom att 
analysera texten från intervjuerna framträdde en bild av brukarinflytande så som 
intervjupersonerna, utifrån sitt perspektiv, ville beskriva det (Bryman, 2011). Den 
kvalitativa forskningen är ofta ostrukturerad, dels för att få kunskap om vad 
intervjupersonerna menar, dels för att komma fram till begrepp grundade på den 
erfarenhetsbaserade informationen. Då fokus låg på intervjupersonernas uppfattningar 
var det betydelsefullt att låta intervjun flyta relativt fritt eftersom det ökar chanserna att 
det intervjupersonerna anser vara viktigt kommer fram (Bryman, 2011).  
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Kvalitetskriterier 

I studien används de till kvalitativ forskning anpassade kriterierna tillförlitlighet och 
äkthet (Lincoln och Guba, 1985 och Guba och Lincoln, 1994, refererad I: Bryman, 
2011). Kriterierna används eftersom de är anpassade efter möjligheten att det finns en 
eller flera beskrivningar av verkligheten (a.a.). Tillförlitlighet  består av fyra delkriterier: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 
Strävan har varit att uppfylla samtliga utom överförbarhet. Detta då studien är liten och 
därmed inte gör det möjligt att dra generella slutsatser utifrån resultatet. 

 

• Trovärdighet (”credibility”) – trovärdighet i studiens resultat omfattas dels av att 
studien genomförts i enlighet med de regler som finns, dels att 
intervjupersonerna fått ta del av resultatet för att ha möjlighet att bekräfta att 
forskarens uppfattning överensstämmer med deras beskrivningar.  

• Pålitlighet (”dependability”) – en fullständig redogörelse av 
forskningsprocessens alla delar så som problemformulering, urval, 
transkriberingar, beslut som rör analysen etc. Processen ska kunna granskas av 
kollegor och handledare.  

• Möjlighet att styrka och konfirmera (”confirmability”) – visar att forskaren 
agerat i god tro och inte tillåtit teoretisk inriktning eller personliga värderingar 
påverka studiens utförande eller slutsatser (Bryman, 2011).  

 

Intervjupersonerna kommer att få ta del av det färdiga resultatet om de så önskar, vilket 
ökar studiens trovärdighet. Studiens metod redovisas tydligt och undersökningens 
genomförande har granskats av en erfaren handledare, vilket ger studien pålitlighet. 
Angreppssättet har inte varit kritiskt utan enbart utifrån den hermeneutiska 
forskningstraditionen, vilket underlättar objektiviteten. Analysmetoden innebar att med 
hjälp av meningskoncentrering analysera intervjuerna, vilket till största delen ger 
studien objektivitet.  

 

Äkthet består av fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autencitet, pedagogisk 
autencitet, katalytisk autencitet samt taktisk autencitet. Ambitionen är att uppfylla två 
av dessa: 

 

• Rättvis bild – av intervjupersonernas tankar och åsikter 

• Ontologisk autencitet – studien ger intervjupersonerna en ökad förståelse av sin 
sociala situation och miljö (Bryman, 2011). 

I en mindre studie kan det vara svårt att bevisa de andra kriterierna, vilka dessutom tar 
lång tid att uppfylla (Bryman, 2011). Strävan i föreliggande studie är att ge en rättvis 
bild av intervjupersonernas tankar och beskrivningar. Det är däremot svårare att hävda 
att studien uppfyller kravet på ontologisk autencitet. Detta eftersom det är svårt att påstå 
att studien kommer att bidra till intervjupersonernas ökade förståelse av sin sociala 
situation. Det kan däremot antas att intervjupersonerna kommer att reflektera mer över 
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vilket bemötande och vilken information de får i kontakten med socialtjänsten, samt 
framför allt över hur delaktiga de får vara i sin egen behandling. 

 

Planering och genomförande 
En kvalitativ undersökning börjar med formulerandet av generella frågeställningar. 
Därefter görs ett urval som respresenterar de personer som kommer att intervjuas. De 
data som framkommit genom intervjuerna samlas och tolkas och härigenom skapas 
begrepp vilka i sin tur främjar specificeringen av frågeställningarna. Till sist 
sammanställs och rapporteras undersökningens resultat (Bryman, 2011).  

 

Sökstrategi 

En så kallad narrativ litteraturgenomgång (Bryman, 2011) med inslag av systematisk 
genomgång har gjorts eftersom den narrativa genomgången är mer översiktlig och 
därför passar bättre i en kvalitativ undersökning. En narrativ litteraturgenomgång leder 
till större flexibilitet. Det systematiska inslaget i litteraturgenomgången bestod av 
sökningar i databaser, användning av specifika sökord samt genomläsning av abstrakt. 
Sökningarna gjordes i databaser som behandlar socialt arbete, med hjälp av sökord som 
täcker syftet och frågeställningarna. Sökningarna har gjort dels på Socialstyrelsens och 
SKL’s hemsidor, på DiVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) samt i databasen 
EBSCO med sökord som täcker studiens syfte: client participation, involvement, 
treatment, consumers, drug abuse, empowerment. Endast artiklar som är ”peer-
reviewed” har använts, detta för att säkerställa reliabilitet och validitet. Även artiklarnas 
och annan litteraturs litteraturförteckningar har lett till ytterligare sökord och referenser 
(Bryman, 2011).  

 

Urval 

Det har gjorts ett målinriktat urval för att hitta lämpliga intervjupersoner utifrån 
undersökningens problemformulering. Urvalet bestod av vuxna personer som p.g.a. 
missbruksproblematik har kontakt med en handläggare på socialtjänsten. Av intresse var 
att intervjua både män och kvinnor i varierande ålder och med olika sorters 
missbruksproblematik, vilket också gjordes. Socialsekreterare på missbruksenheten 
kontaktades och ombads bistå genom att dela ut förfrågningar om deltagande. Studien är 
genomförd i en kommun och i enlighet med den kvalitativa forskningstraditionen 
fokuserades ett mindre antal intervjupersoner, varför sex stycken intervjuer har 
genomförts (Bryman, 2011). Det första försöket att komma i kontakt med tänkbara 
deltagare föll inte väl ut och gav inget resultat. Inledningsvis ombads socialsekreterarna 
på missbrukssektionen att dela ut förfrågningar om deltagande till alla brukare de 
träffade (och som gick i behandling) under en veckas tid. Detta försök genererade två 
intresseanmälningar, vilka dock inte ledde till några intervjuer. Därefter ombads en 
behandlare att hjälpa till, varpå samma förfarande upprepades under en vecka, vilket 
genererade två intervjuer. Därefter förlängdes tiden och enbart behandlaren delade ut 
förfrågningar en dryg vecka till, vilket ledde till ytterligare två intervjuer. Därefter 
ombads två andra behandlare att dela ut förfrågningar och detta ledde till ytterligare två 
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intervjuer. Inledningsvis var en pilotintervju planerad, men på grund av svårigheterna 
att hitta deltagare så användes den första intervjun istället till undersökningen, eftersom 
den gav användbar information. Problemet att få tag i deltagare berodde delvis på att 
deltagarna vid intresse själva ombads ta kontakt, vilket kan ha gjort att det föll i 
glömska och därför helt enkelt inte blev av. 

 

Instrument och insamling 

Frågorna i de semistrukturerade intervjuerna var förutbestämda utifrån vissa teman (se 
Bilaga) och öppna för att intervjupersonerna utifrån temat kunde välja hur frågan skulle 
besvaras. Följdfrågor, omformuleringar och förtydliganden användes vid behov så att 
intervjupersonerna tydligare kunde utveckla sina svar i relation till studiens syfte 
(Bryman, 2011). Intresset för studien är intervjupersonernas upplevelser av 
brukarinflytande, varför det var viktigt att låta intervjun flyta relativt fritt så att det som 
intervjupersonerna ansåg vara viktigt kom fram. I och med denna flexibilitet gavs 
intervjupersonerna möjlighet att i viss mån styra intervjun. Detta innebar även möjlighet 
att följa upp intressanta ämnen och frågor som dök upp under intervjun (Bryman, 2011). 
Intervjufrågorna kunde anpassas och justeras under intervjun och det fanns utrymme att 
avvika från intervjuguiden om intervjupersonen tog upp något som var att intressant att 
utveckla. Eftersom undersökningen inletts med relativt tydligt fokus var det viktigt att 
intervjuguiden innehöll vissa specifika frågeställningar. Intervjuerna spelades in för att 
viktig fakta inte skulle gå förlorad, samtidigt som inspelningarna minskade risken för 
feltolkning (a.a.). Datainsamlingen bestod av sex stycken semistrukturerade intervjuer. 
Intervjun skulle till största delen vara ostrukturerad för att få kunskap om det som 
intervjupersonerna ansåg vara viktigt att påpeka. Intervjun avvek därmed ibland något 
från intervjuguiden. I intervjuprocessen lades vikten vid hur intervjupersonerna 
uppfattade frågorna. Intervjuguiden bestod av olika teman inom ämnet brukarinflytande 
och frågorna hade utformats så att de gav intervjupersonerna möjlighet att ge 
detaljerade svar och frihet att utforma dem på sitt eget sätt. Detta ledde ibland till att 
intervjupersonernas svar följdes upp med följdfrågor eller att svaren kunde kopplas till 
en tidigare fråga (a.a.).  

 

Analys 

Materialet analyserades med hjälp av meningskoncentrering, utifrån de nedan 
presenterade rättesnörena så som de beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009):  

 

• Genomläsning av hela materialet för att få en helhetskänsla 
• Naturliga, och för studiens syfte relevanta, meningsenheter plockas ut  
• Framträdande teman i meningsenheterna väljs ut och formuleras 
• Meningsenheterna väljs ut utifrån studiens syfte 
• De olika teman som framkommit sammanställs till en färdig text 
 

Analys med hjälp av meningskoncentrering innebär att fokus läggs på textens mening 
och att intervjupersonernas yttranden dras samman till kortare formuleringar. Analysen 
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görs därefter genom att data som motsvarar studiens syfte sorteras. Därefter formuleras 
olika teman utifrån syftet och frågeställningarna. De olika teman som framkom skapade 
underrubriker till studiens resultat. De teman som valts ut sammanställdes sedan till en 
färdig text (Kvale och Brinkmann, 2009).  I denna studie används mestadels citat istället 
för text. 

 

Etiska riktlinjer 

Ambitionen var att uppfylla Vetenskapsrådets huvudkrav, formulerade utifrån 
individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är viktigt att ge sanningsenlig information 
avseende informerat samtycke. Informationen måste vara relevant, men samtidigt inte 
allt för omfattande (Forsman, 1997). Informationen som intervjupersonerna fick på 
papper innehöll information om vad deltagandet innebär: att det är frivilligt och när som 
hest kan avbrytas, information om studiens syfte, upplägg och det faktum att 
intervjuerna spelades in (se Bilaga I). Därtill informerades intervjupersonerna om 
konfidentialiteten – att all information hölls hemlig tills dess att intervjupersonerna var 
avidentifierade (Forsman, 1997). Däremot vet behandlarna om att vissa av 
intervjupersonerna är med i studien eftersom de förmedlat kontakten. Detta faktum har 
påtalats och intervjupersonerna är införstådda med att behandlaren känner till deras 
deltagande, och valde att delta detta till trots. Uppgifterna kommer inte, i enlighet med 
nyttjandekravet, att användas på annat sätt än i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

En risk med studien, vilken fanns med i beräkningarna, var att intervjupersonerna kunde 
känna sig stressade, till exempel om de upplevde att de inte hade någon uppfattning om 
brukarinflytande eller kanske hade erfarenheter av bristfälligt brukarinflytande och 
därmed tyckte sig hamna i lojalitetskonflikt gentemot sin socialsekreterare. Därför 
poängterades konfidentialiteten och med hjälp av intervjuguiden, dialog och lyhördhet 
för hur intervjupersonen tycktes uppfatta frågorna, formulerades dessa på ett väl avvägt 
sätt så att intervjupersonerna skulle kunna svara. De största riskerna med att göra en 
studie av detta slag är bristfällig avidentifiering och felaktig tolkning av 
intervjupersonernas utsagor. Intervjuaren är verksam behandlare och har erfarenhet av 
att ställa icke ledande frågor eller frågor som kan ”pressa” fram svar från 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna har fått ta del av de citat från respektive intervju 
som används i studien. Genom inspelning av intervjuerna minskar risken för feltolkning 
eftersom intervjun spelas in och transkriberas i sin helhet (Bryman, 2011).  

 

RESULTAT 
I studien har sex personer i en mindre kommun intervjuats. Intervjupersonerna består av 
både kvinnor och män i åldrarna 27 till 65 år. För att skydda intervjupersonernas 
identitet nämns de inte vid namn. Inte heller kön och ålder på respektive intervjuperson 
delges. De olika intervjupersonerna har tilldelats varsin siffra mellan 1 och 6 och 
refereras genomgående till med respektive siffra. Även intervjupersonernas 
socialsekreterare och behandlare är avidentifierade, socialsekreterare omnämns som S 
och behandlare som B. Intervjupersonerna har olika lång erfarenhet av 
beroendeproblematik och har olika former av beroende, så som alkohol, droger och 
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tabletter. Intervjupersonerna utgör således en heterogen grupp där alla har olika lång 
erfarenhet av såväl beroendeproblematik som kontakt med socialtjänsten. 
Omständigheterna runt hur kontakten med socialtjänsten inleddes skiljer sig också åt 
mellan intervjupersonerna och några har erfarenhet av vård enligt LVM (Lag 
[1988:870] om vård av missbrukare i vissa fall), andra har varit under LVM-utredning 
och åter andra har enbart haft en frivillig kontakt med bistånd enligt SoL, 
Socialtjänstlag (2001:453). Den första kontakten har för samtliga inletts genom att 
någon har uppmanat till kontakt eller anmält sin oro för intervjupersonen till 
socialtjänsten, eller att socialtjänsten har uppmärksammat att det finns en problematik. 
Åter andra har kommit i kontakt genom rekommendation eller anmälan från läkare eller 
skola.  

Nedan presenteras innehållet i intervjuerna samt en teoretisk problematisering av 
studiens resultat. Intervjuerna presenteras under de teman som framkommit genom 
studiens syfte.  I den teoretiska problematiseringen fördjupas, med hjälp av studiens 
teoretiska utångspunkter, förståelsen av det empiriska resultatet. Syftet och de tre 
frågeställningarna har mynnat ut i sex stycken teman vilka delats in i ett antal 
underrubriker i syfte att underlätta förståelsen och för att förtydliga resultatet. De teman 
som har valts ut är Ett flytande begrepp, Den beroende brukaren – brukarens beroende 
av att socialsekreteraren (…), Vikten av inflytande, Inflytande är oftast – men inte alltid 
– det bästa, En medverkande brukare samt Den beroende brukaren – brukarens 
beroende som kunskap, varav samtliga har delats in i ett antal underrubriker.  

 

Ett flytande begrepp 
Nedan presenteras intervjupersonernas tankar om begreppet brukarinflytande. Detta 
tema innefattar underrubrikerna ”Det är jag som är brukaren, va?”, Inflytandets 
innebörd och Förutsättningar för inflytande. 

“Det är jag som är brukaren, va?” 

Innebörden av begreppet brukarinflytande är inte självklart för alla intervjupersoner. 
Tydligt är att intervjupersonernas uppfattningar skiljer sig åt beroende på vilken 
erfarenhet man har av behandling. Några av intervjupersonerna har erfarenhet av att 
vara under LVM-utredning eller -vård och har då inte ansett sig ha någon möjlighet att 
påverka och inte heller ansett sig få information om vad som sker. En av 
intervjupersonerna framhåller skillnaden mellan att träffa socialsekreteraren och att 
träffa behandlaren, till behandlarens fördel. Några menar att det beror på 
socialsekreteraren och denne framhålls som en viktig faktor för hur man ser på det egna 
inflytandet. En intervjuperson anser sig kunna påverka men menar att det beror på att 
intervjupersonen har en ny socialsekreterare. De intervjupersoner som har vårdats enligt 
LVM eller har varit under utredning för LVM-vård har två bilder av begreppet, dels har 
de erfarenhet av att vara tvungna att underkasta sig behandling, dels har de erfarenheten 
av att efter avslutad LVM-vård få ett ökat inflytande då deras kontakt hamnat under 
SoL och därmed är frivillig.  

 

 Mycket svårt… för jag har fortfarande svårt med det där begreppet 
”brukare”, att jag är brukare. Nej, jag vet inte, vad sa du? Brukar…? 



 

21 

[…] Nu kan jag det, i och med kontakten med [B]… Innan - och det här 
är bara sista halvåret - innan dess så styrde inte jag någonting för då 
var det [S] och hans chef som styrde och ställde och… och bestämde allt 
[…] Intervjuperson 2 

 

Brukarinflytande… det är jag som är brukaren, va? […] 
Intervjuperson 3 

 

Inflytandets innebörd  

Genomgående i intervjupersonernas svar är att dialog och kommunikation är en viktig 
del av inflytandet - att veta vad som pågår, liksom att känna sig respekterad som 
människa även om man är illa ute. Möjligheten att ta informerade beslut förutsätter 
dialog och kommunikation. Någon framhåller att tillfrisknandet måste ske i brukarens 
takt, att hänsyn tas till det fysiska och det psykiska måendet. En intervjuperson förklarar 
vikten av respekt eftersom brukaren befinner sig i en utsatt situation där denne blottar 
sig och sitt liv. Socialsekreterare är vana vid att möta människor i utsatta positioner, att 
vara insatta i deras liv och kanske därför inte tycker att det är konstigt att samtala och ha 
kännedom om obehagliga och skamfyllda erfarenheter. Intervjupersonen menar att det 
då är viktigt att stanna upp och se varje brukare som en unik person som kanske inte är 
bekväm i situationen och som kan känna skam, rädsla och ensamhet. Motstånd från 
brukaren kan vara en del i oviljan och det obekväma i att blottlägga sina ”dåliga sidor” 
och tillkortakommanden. 

 

Alltså, jag tycker ju att det känns bättre om man får vara med lite på… 
alltså, bestämma sin egen väg, liksom. Det betyder ju mycket, man blir 
både lugnare och man känner sig delaktig i sina beslut, liksom. Det är ju 
viktigt… än att bara bli kastad runt som en docka eller försökskanin 
bara för att de ska testa ett behandlingshem… ”Så skickar vi… ja, vi 
skickar [namn] till det behandlingshemmet. Vi har inte skickat någon 
klient dit, vi skickar honom dit, så får vi se hur det är där…” 
Intervjuperson 6 

 

En intervjuperson önskar ha krav på sig och att bli ”pushad” framåt och menar att de 
professionella ser vem som är motiverad och måste utnyttja detta och anpassa sin 
strategi efter hur brukaren fungerar. En öppen och talför brukare kan verka vara på god 
väg, men kan dölja osäkerhet och behöva styras och aktiveras för att inte tappa sin 
motivation. 

 

Ja, det är ju att de tar… mitt tillfrisknande i min takt. Och det tycker jag 
är jättebra. Fast, jag tycker ändock att… de har utbildningen, inte jag. 
Och jag behöver deras hjälp. Så de kan nog pusha lite längre […] För… 
ni är inte dumma i huvudet, ni är inte födda igår och ni ser vem som vill 
ha och inte och så där, va. Jag vill nu och jag är väldigt hungrande på 
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att ha mig nykter… själv då, alltså. För att, blir jag osäker, eller… ja, så 
att jag inte vet vad jag ska göra, ja det är så lätt, för vilket underbart liv 
det är att missbruka! … Du behöver inte bry dig om något! ... Nä… Och 
du har alltid vänner omkring dig… Eller… ja… […] Men dit vill jag 
absolut inte, för det är verkligen inget värdigt liv… Intervjuperson 3 

 

Förutsättningar för inflytande 

Genomgående poängterar intervjupersonerna respekt, kommunikation och att känna sig 
lyssnad till som viktiga förutsättningar för brukarinflytande. Att kunna dela med sig av 
sina funderingar i en ömsesidig och respektfull dialog är en viktig faktor. En 
intervjuperson framhåller just ömsesidigheten i kommunikationen som en förutsättning 
och säger sig ha erfarenhet av att inte bli lyssnad till och känslan av att vara en 
försökskanin som fått prova olika insatser. En annan intervjuperson menar att en lång 
erfarenhet hos socialsekreteraren kan bidra till en syn på alla brukare som ”alkisar” – 
som utslagna och ovilliga till förändring – och att det därmed finns en inställning som 
grundas på förutbestämda antaganden och ett misstroende gentemot klienten. 
Intervjupersonerna framhåller även vikten av att få förklaringar på varför vissa beslut 
tas, varför ansökningar avslås eller beviljas – hur processen fortlöper och i vilket skede 
man befinner sig i.  

 

Ja, det är helt enkelt en ömsesidig respekt från brukare och personal… 
för den kan skilja sig åt väldigt mycket från individ till individ… inom 
socialtjänsten i [stad]. Extremt mycket… […] Sedan vet jag inte vad det 
finns för styrdokument … i sin helhet, hur de ska agera… jag har mycket 
mer medinflytande i kontakten med [B] än jag har med [S]… [S] är lite 
mer ”Jag vill bestämma… om det är rätt eller fel, det är strunt samma”. 
Men med [B] har jag en… en dialog. Även om det är någonting jag 
kanske inte är helt hundra på så har vi en dialog om det, då kan vi 
komma överens, gå vidare och gå framåt.  Så dialog och en ömsesidig 
respekt, faktiskt… För har man jobbat i den här branschen i 30 år, då 
blir man nog ganska förbittrad. Då är alla alkisar och alla knarkare… 
det är samma sak, det finns ingen skillnad, tyvärr… Personkemin är ju 
direkt avgörande, det kan jag ju säga dig. Men den är ju som den är på 
alla andra jobb - man kan ju inte tycka lika mycket om alla […] 
Intervjuperson 2 

 

En intervjuperson påpekar att det är viktigt att kunna ha en dialog där man får reflektera 
över och diskutera sin missbruksproblematik och konsekvenserna av denna - hur den 
påverkar livet framåt i tiden och hur man ska hantera ett nyktert, drogritt liv. 

 

Ja, delarna för att det ska fungera då med det… Det är ju framför allt att 
jag har kommit i ett sådant läge att jag förstår vägen framåt och inte 
bara känner ”Ja, jag har slutat” och så vidare, utan jag förstår att det 
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är en väg framåt, att finna en väg som är bra med detta samarbete och 
så… För jag känner det också att jag behöver kunskap… Kunskap om 
missbruk och hur det är, för ju mer kunskap jag har om det, desto mer är 
det också så att jag förstår hur nedbrytande det är… ja. Skulle jag bara 
liksom isolera mig själv så kommer jag ingen vart med den, de 
insikterna… och de är väldigt viktiga […] Så, så ser jag det, att det är 
viktigt då och det är också det som jag delger [B] … mina insikter och 
reflektioner av saker och ting… och hur det är. Om jag hade fortsatt, 
hur det då hade blivit, det kan jag tänka mig… rätt väl. Intervjuperson 
1 

 

Brukarens beroende av… 
Nedan presenteras intervjupersonernas beskrivningar av den information de anser sig få 
och inte få avseende brukarinflytande. Detta tema innefattar underrubrikerna … 
information om rätt till inflytande, … information om det som inte kan påverkas och … 
begriplig och tydlig information. 

… information om rätt till inflytande 

Som brukare är man utelämnad till socialsekreteraren och dennes förmåga att delge den 
information som brukaren behöver för att ta informerade och välgrundade beslut. Några 
av intervjupersonerna har aldrig varit i kontakt med socialtjänsten innan och har ingen 
uppfattning eller kunskap om de rättigheter och skyldigheter som präglar kontakten. 
Andra intervjupersoner har en mångårig kontakt och har själva eller genom andra tagit 
reda på sina rättigheter. Brukaren är således beroende av att socialsekreteraren 
informerar om vilka rättigheter och omständigheter som påverkar kontakten. 
Intervjupersonerna svarar olika på frågan om de blivit informerade om sin rätt till 
inflytande, flera av dem antar att de har fått den informationen. Någon framhåller å 
andra sidan att man sällan får information, en annan menar att man hamnar i ”deras 
händer” och att inflytandet redan där är inskränkt till de omständigheter som avgör om 
kontakten ska fortsätta. En intervjuperson framhåller att man själv måste ta reda på 
vilka rättigheter man har för att inte riskera att missa någon, för brukaren, viktig 
information. En intervjuperson menar att man bör kunna få information om att ett LVM 
kan komma att bli aktuellt och om vilka möjligheter som finns för att undvika det. Detta 
genom att socialsekreteraren informerar om att det har framkommit information som 
motiverar en LVM-utredning och därmed varskor brukaren så att denne har möjlighet 
att göra ett försök att undvika LVM-vård. Därtill kan socialsekreteraren informera om 
vad som ska och måste ske och även vad som kan komma att hända om situationen inte 
förändras samt vilka alternativ brukaren har möjlighet att välja mellan.  

 

Nej, det kommer jag inte ihåg att jag fick så jättemycket, utan jag var väl 
mest i deras händer […] Alltså, jag kan ju bli lite irriterad, för jag visste 
ju att jag hade rätt just då, men det gick ju inte… Jag kunde inte göra 
något just då, ju. Enligt dem så hade jag ju ingenting att säga till om, 
utan det var ju bara ”Antingen får du åka… bli inlåst där”… eller så… 
hotade de med något annat… Intervjuperson 6 
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En intervjuperson som är under LVM-utredning säger sig mer eller mindre ha fått 
direktivet att hålla sig nykter och utöver det inte fått inte någon information om vad som 
pågår, hur processen ser ut eller vad intervjupersonen själv kan göra för att påverka.  

 

Nej, det verkar inte så, utan det har bara varit en envägskommunikation 
med socialassistenten. Men däremot har det varit mycket behagligare 
och det har varit en tvåvägskommunikation med [B] […] Jag har ju 
fått… vad ska jag säga… jag vet inte hur jag ska förklara, alltså… 
information har jag ju fått av honom [socialsekreteraren, min anm.], så 
där va, men inte vad jag kan göra själv mer än att hålla mig nykter. Det 
är liksom det enda, det är det enda det har gått ut på […]… att lägga av. 
Intervjuperson 4 

 

… information om det som inte kan påverkas 

Intervjupersonerna har olika uppfattningar om den information de fått om vad som inte 
går att påverka. En intervjuperson säger att det som inte gått att påverka är LVM-
processen. En annan intervjuperson som har varit under LVM-utredning berättar att den 
information som framfördes angående utredningen var att intervjupersonen inte kunde 
påverka något. En av intervjupersonerna framhåller flera gånger att det snarare är för 
”slappt” och tycker att det kan vara mer styrt med kontroll, t.ex. genom drogtestning 
och krav på nykterhet. Intervjupersonen menar att det inte bidrar till dennes nykterhet 
att det är för lätt att komma undan med att vara påverkad och att slippa lämna 
drogtester, då det kan provocera fram ett återfall. Skillnaden över hur mycket inflytande 
intervjupersonerna vill ha blir här tydlig – några önskar kontrollerad styrning och 
kontroll, medan andra uppskattar ett friare klimat. En intervjuperson säger att det är 
kränkande att få sitt liv nedpräntat och har erfarenhet av kränkningar och osanningar i 
sina papper, detta i syfte att verkställa ett LVM. Intervjupersonerna har olika 
uppfattningar om informationen gällande vad de inte kan påverka och det skiljer sig åt 
mellan dem som har erfarenhet av förfarandet i en LVM-utredning och dem som enbart 
har haft kontakt på frivillig väg. En intervjuperson har ingen uppfattning alls om att inte 
ha möjlighet att påverka och förklarar det med den egna motivationen och möjligheten 
att påverka det som sker hos behandlaren.  

 

Nej… Nu är det ju inte så. Det är ju en sak om jag hade varit på något 
behandlingshem och så där. Då styr man ju inte själv, va… nä. Men det 
har jag ju inte varit och jag känner ju det att de har uppskattat det att 
jag har kunnat styra mig själv i detta… och bana min väg fram i det. 
Men jag har inte känt att de har sagt att ”Nu ska vi göra så här” eller 
”Nu ska du underordna dig det” eller något sådant, utan det har varit… 
det har funnits ett samtalsprogram. Det har också funnits, framför allt 
här hos [B] då, två olika, kan man säga, kurser som det har varit och det 
tycker jag har varit jättebra. Intervjuperson 1 
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En intervjuperson beskriver upplevelsen av att bli ”överkörd” av socialsekreteraren och 
tror att det kan bero på oförstånd - att denne inte inser hur kränkande det är att vara ”ett 
ärende” hos socialtjänsten och framför allt att ha oriktiga uppgifter i sina papper.  

 

[…] oförstånd, kanske… De inser inte vikten av det… (att få 
information, min anm.) … av att det gör att människan inte känner, att 
man inte känner sig kränkt och överkörd […]De har väl kanske inte 
resurserna […] Nej, jag vet inte, men de förstår det inte, oförstånd är 
det nog, de tror kanske att de vet bäst […]Men sitter man på LVM 
eller… Alla ser ju soc (socialtjänsten, min anm.) som… vad ska man 
säga… den stora fienden i livet […] man har en kamp, allstå. Soc är ju 
djävulen, typ… att de gör allting för att sätta åt en. Alltså, det är så man 
upplever det, de flesta upplever det så, att de är där och rotar i ens liv 
och försöker vända allt emot en […] För de här utredningarna och det… 
ja, det är ju så mycket lögner i de allra flesta fallen […] Det kanske 
måste vara så här riktigt grovt för att det ska bli beslut på det, eller vad 
det nu kan bero på […]Alltså, att kränka folk på det sättet, det kan ju få 
folk att verkligen bli riktigt hatiska, liksom […]För att… ja, är man den 
här personen så har man ingen… vad jag säger - ”Det och det är inte 
sant” - det är ingen som tror på det ändå, utan det är socialtjänstens… 
handläggaren kan skriva vad som helst och det är det som de går på och 
de lyssnar inte ett dugg på dig… alltså så. Så det är ingen mening att ens 
läsa det, för man kan inte påverka det ändå, man blir bara förbannad. 
Och det är väl det som väcker så starkt hat… Intervjuperson 5 

 

… begriplig och tydlig information 

De flesta tycker att den information som förmedlas är tydlig. Någon förklarar att dennes 
funktionsnedsättning försvårar förståelsen eftersom intervjupersonen har svårt att ta till 
sig all information som förmedlas såväl muntligt som skriftligt. Intervjupersonen 
behöver därför ta hjälp av någon som kan förmedla det väsentliga för att få förståelse 
för vad som gäller.  

 

Nej, det är det inte, inte för mig […] jag stänger av, det är för mycket 
information och jag har min [funktionsnedsättning] och det här, det är 
för mycket information och för mycket tjafs… så mycket tjafs, är det. 
Tala om vad det handlar om, tala om vad ni begär, tala om vad jag kan 
göra… och strunt i tjafset! Det hade underlättat. Mycket papper att 
skriva på, mycket ska man läsa igenom. […] Ha ett papper istället… 
”Om vi gör fel får du inte anmäla oss.”… ”Okej, jag skriver på”. […] 
För även där tappar man många, för man orkar liksom inte… Man har 
fullt sjå att stiga upp morgonen, som missbrukare… Fullt sjå att panta 
så mycket flaskor så man får i sig så att man orkar med dagen. 
Intervjuperson 3 
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Även om informationen kan vara lättbegriplig så menar en intervjuperson att man ändå 
hela tiden måste vara insatt i och medveten om sina rättigheter, då det inte är säkert att 
dessa förmedlas. En intervjuperson framhåller att tydligheten i och förmedlandet av 
information beror på vilken socialsekreterare man har och menar att socialsekreterare 
kan låta bli att ge information utifrån antagandet att brukaren är påverkad och därmed 
inte kapabel att ta emot information. De flesta intervjupersonerna har en uppfattning om 
vad det står i sina respektive behandlingsplaner och har den hemma så att de kan läsa 
den om de vill.  

 

Vikten av inflytande 
Nedan beskrivs intervjupersonernas uppfattningar om hur och varför brukarinflytande är 
viktigt. Detta tema innefattar underrubrikerna Varför inflytande är viktigt, Varför 
kommunikation är viktigt och Inflytandets betydelse för motivationen. 

Varför inflytande är viktigt 

Intervjupersonerna framhåller dialogen som en viktig del av brukarinflytandet - att man 
blir delaktig och kan ställa frågor. Inflytandet beskrivs som en förutsättning för att man 
ska känna sig respekterad och för att det ska bli något bra av den behandling man går i. 
En intervjuperson menar att när man har varit delaktig i sin egen behandling så har det 
en positiv effekt på självförtroendet. En annan poängterar att man inte kan tvinga någon 
att bli nykter, då blir inflytandet och känslan av att ha möjlighet att påverka hur 
behandlingen ska se ut viktiga faktorer. 

 

Det är att jag blir delaktig i behandlingen, helt klart. Så det ökar ju 
chansen för positiva resultat avsevärt jämfört med när man inte är med 
på banan så att säga. Så visst, det går att tvinga folka att äta Antabus, 
men vill man inte sluta knarka och supa så vill man inte, så är det 
bara… Intervjuperson 2 

 

En intervjuperson förklarar att det är ”A och O”, men att det är en balansgång där 
brukaren inte ska få för mycket inflytande så att denne hamnar i ett sådant läge att 
inflytandet används på fel sätt. 

 

[…] Ja, det är liksom… det är A och O. Viktigt för att det är mig det 
handlar om. Och ni, era jobb har blivit för att vi finns. Så det är prioritet 
ett. Men - låt inte oss köra över er, för det gör vi gärna! För det har vi 
lärt oss i missbruket (skratt)[…] Intervjuperson 3 
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Varför kommunikation är viktigt 

Det råder delade åsikter om hur diskussionerna kring önskemålen om inflytande ser ut – 
några tycker att det sker en dialog, medan andra tycker tvärtom. En intervjuperson 
menar att det mest har varit frågor och inte förmaningar och säger att det är positivt, 
eftersom man då själv kan ta initiativ och påverka hur det ska se ut framåt. Med 
förmaningar kommer man ingen vart, då låser det sig, menar intervjupersonen. En 
annan säger att det sker en dialog kring det mesta och menar att dialog alltid bör vara 
det första socialsekreteraren försöker med, oavsett om det handlar om LVM-utredningar 
eller inte och även om klienten inte är helt psykiskt välmående. Samma intervjuperson 
framhåller att kommunikationen brister hos socialtjänsten. En annan berättar att det inte 
har funnits tid till diskussioner om önskemål, främst på grund av att intervjupersonen 
själv inte tyckt sig haft tid på grund av annat i tillvaron som är viktigare. Någon säger 
att det inte diskuterats om önskemål, men att intervjupersonen har kunnat komma med 
förslag ändå. En intervjuperson tycker att det blivit bättre dialog sedan byte av 
socialsekreterare. 

 

Nej, jag känner att jag inte har haft det… nej. Men det hade kanske varit 
[…] mycket lättare och mycket bättre om det inte hade varit under tvång 
[…] Jag har ju upplevt det så, för jag har ju då… bekanta som säger 
”Strunt i… åk inte dit där”. Men jag vill ju vara öppen och vara helt 
ärlig, va. Och jag menar, hade jag varit dum och arrogant och kommit 
hit och varit påverkad och sådant, så hade det ju blivit ännu värre. Och 
det vill jag ju absolut inte… Intervjuperson 4 

 

Det som framhålls som viktigt för socialsekreterare att tänka på, enligt 
intervjupersonerna, är att fråga hur brukaren mår och att ge ett bra bemötande. Att visa 
respekt och inte vara auktoritär eller se ned på brukaren är viktigt. 

  

Ja, det är respekt. Medmänsklig respekt, för det är ju som så att… jag 
kan förstå att man har jobbat i den här branschen i 30 år och att det är 
lite bittert för att man har blivit bränd ett par gånger och till slut är alla 
pundare pundare och alla alkoholister är samma sak […] Medmänsklig 
respekt […] de ska vara hänsynsfulla och visa mänsklig respekt, för det 
här… köra över tror inte jag på, vilket det ofta blir.  Intervjuperson 2 

 

Likaså är det viktigt att inte bli kränkt eller förnedrad eller få osanna uppgifter 
dokumenterade i journalen och om det skulle inträffa är det viktigt att dessa kan tas 
bort. Någon tycker att det är viktigt att få veta hur det går, att få besked om att beslut 
eller svar kan dröja så att man inte känner sig bortglömd. Att få information om att 
socialsekreteraren inte har någon information och därför är ”tyst” är också viktig 
information, menar intervjupersonen. Det framhålls också att det är viktigt att man som 
professionell inte ska förutsätta att man vet hur brukaren fungerar genom att gå på 
gamla erfarenheter, utan istället ta reda på hur just den aktuella brukaren tänker. Någon 
tycker att det är viktigt att inte bli provocerad, då blir det lätt att man visar motstånd 
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genom att göra det motsatta, menar intervjupersonen. En intervjuperson tycker att det är 
viktigt med tydlig kommunikation där man som brukare kan bli styrd och få tydliga 
instruktioner och inte ges för många alternativ.  

 

Inflytandets betydelse för motivationen  

Alla intervjupersoner säger att inflytande och delaktighet påverkar motivationen positivt 
och ökar viljan att fortsätta i behandling.  

 

Ja, det är ju återigen delaktighet. Alltså, att man känner att man är 
delaktig i sin behandling och att det inte är under någon annans tvång 
eller under någon annans bestämmelse. Så det kan jag nog, det kände ju 
jag… Alltså, vill man vara på ett ställe… om jag har kommit med det 
förslaget ”Men jag vill åka till…” som nu då… ”[behandlingshem] i 
[stad]”… om vi säger det… och handläggaren kollade upp det. ”Ja, 
men vi gör ett studiebesök dit” och så får jag komma dit, då är det ju… 
då känns det ju mycket bättre för mig och då kommer jag ju inte att göra 
bort mig, alltså då kommer jag ju inte göra min handläggare besviken, 
när jag har kommit med förslaget. Då tänker jag ju inte sticka därifrån. 
Alltså, det är lite moral också… eller så. Intervjuperson 6 

 

Samtliga intervjupersoner säger att de vågar tacka nej till en föreslagen insats. Flera 
säger att det inte alltid har varit så, att de tidigare inte skulle våga säga nej. Det beror 
främst på att de har kommit långt i sin behandling. I de fall då det funnits risk för LVM-
vård har intervjupersonernas vilja och mod att säga nej påverkats negativt. En av 
intervjupersonerna menar att inflytandet är avgörande för att träffa behandlaren. En 
annan menar att inflytandet gör så att man ”finns”. 

 

Ja. För då finns jag, då är jag… jag existerar.  Intervjuperson 3 

 

Inflytande är oftast – men inte alltid – det bästa 
Nedan presenteras det resultat som beskriver intervjupersonernas tankar om för- och 
nackdelar med brukarinflytande, samt om de anser att det finns omständigheter då det är 
rättfärdigat att brukaren har mer respektive mindre inflytande. Detta tema innefattar 
underrubrikerna Fördelar med inflytande, Nackdelar med inflytande, Ibland behövs det 
mindre inflytande…, och … och ibland kan det bli för mycket. 

Fördelar med inflytande 

Intervjupersonerna ser många fördelar med brukarinflytande och beskriver det som en 
förutsättning för en lyckad behandling. Brukarinflytandet ger möjlighet att reflektera, 
skaffa sig kunskap och att få säga vad man tycker. En intervjuperson menar att det inte 
handlar om fördelar med brukarinflytande, utan att det snarare är ett måste, då det 
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innebär en större chans att lyckas om man får vara delaktig i och insatt i planeringen. 
Brukarinflytande innebär också att våga vara med öppen med att något, t.ex. en insats, 
inte känns bra eller att man vacklar i motivationen och att känna att man vågar säga 
detta till sin socialsekreterare och att då bli tagen på allvar. Relationen går hand i hand 
med ett bra inflytande. 

 

Vilka fördelar? Nej, måsten skulle jag vilja säga. Man måste ha 
brukarinflytande i viss mån. Inte hundra procent, för det… då blir det 
bara fel. Men i alla fall till viss mån, så att personen så att säga får 
känna att ”De lyssnar på vad jag säger och tycker och tänker”. Och då 
tror jag att man kan hjälpa mycket fler människor än om man bara 
håller på och hotar och har sig.  Intervjuperson 2 

 

(paus) Ja, det är ju att det säkert oftast ger bättre resultat, alltså 
insatserna… om man får vara med och bestämma själv.  Plus att man… 
den… man har kvar den där känslan av värdet, alltså egenvärdet… att 
man slipper känna sig kränkt. Och att… ja, jag tycker att det är 
jätteviktigt, faktiskt, så det är. Ja, det är en förutsättning för alltihop, 
faktiskt. Och sedan är det ju… ja, jag tycker att det är en mänsklig 
rättighet egentligen… alltså så. Det är det, för detta land är ju ändå en 
demokrati. Intervjuperson 5 

 

Nackdelar med brukarinflytande 

I regel ser intervjupersonerna inte några nackdelar med brukarinflytande. Det som 
framhålls är att brukare kan manipulera om de får för mycket inflytande, eller inflytande 
över ”fel” saker - omfattningen måste vara rätt. Hänsyn måste tas till klientens stabilitet, 
både vad det gäller omfattningen av missbruket och det psykiska måendet.  

 

[…] Alltså, nackdelen är ju att väldigt många missbrukare är väldigt 
manipulativa […] Och vissa människor kan man inte ge en procents 
inflytande, för då går det bara åt skogen, men… Nej, det är en svår 
fråga… Intervjuperson 2 

 

Nackdelar… Nej, men alltså det är ju beroende på vilket skick man är i. 
Alltså, nu kan jag ju inte se några nackdelar, när jag är nykter alltså… 
Men hade jag varit aktiv och haft en egen vilja som heter duga, som jag 
hade förr, då hade jag ju… Alltså, då hade det ju kunnat bli en nackdel 
[…] om jag är i ett missbruk och alltså… jag försöker manipulera min 
handläggare att jag mår jättebra… jag, liksom, behöver inte den här 
behandlingen och så… Men ändå har jag ett brukarinflytande så att jag 
har lite att säga till om. Men i det läget kanske jag inte skulle… alltså 
haft det… Så det beror ju på vilken sinnesstämning jag är i, alltså, vilket 
läge jag är i, för är jag i ett aktivt missbruk och jag mår dåligt, men 
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ändå så vet jag att ”Fasen, jag har mitt brukarinflytande här, jag har 
lite att säga till om, han kan inte bara sätta sig på mig”. Alltså, i vissa 
fall är det ju faktiskt negativt att det finns, men i vissa fall är det ju 
faktiskt bra att man, när man har kommit till den punkten när man 
verkligen vill lägga av och man har bestämt sig, då är det bra att man 
har en handläggare som man liksom har förtroende för och litar på och 
att man har ett bra samspel. För då blir det ju oftast bra och det har ju 
blivit bra för mig nu… och nu har jag ju haft en bra handläggare också 
[…] Intervjuperson 6 

 

Ibland behövs det mindre inflytande… 

I början kan det vara bra att ha mindre inflytande, ”det får växa fram”. I lägen när ett 
LVM hotar eller när man är väldigt aktiv i sitt missbruk, är det också bättre med mindre 
inflytande, menar några. En intervjuperson tror inte att de finns sådana lägen. Främst 
kan de intervjupersoner som har en lång erfarenhet av att vara i kontakt med 
socialtjänsten på grund av en avancerad missbruksproblematik se att man med tiden blir 
manipulativ i sin roll som missbrukare och därför, under fel omständigheter, kan 
manipulera sin socialsekreterare och på så sätt komma undan i sitt missbruk - en förlust 
för brukaren själv i det långa loppet. Risken för manipulation är det som 
intervjupersonerna framhåller som argument för att en brukare kan behöva mindre 
inflytande, då det är ett tecken på att brukaren tidigare har haft för mycket inflytande så 
att detta har kunnat ske. Även vid dålig fysisk eller psykisk hälsa kan en brukare behöva 
ha mindre inflytande, för sin egen skull, säger en intervjuperson. 

 

[…] i de lägen där det inte fungerar på andra sätt än med tvång, om 
någon håller på att knarka ihjäl sig, håller på att supa ihjäl sig och inte 
tar emot hjälp… Då ska man nog inte ha så mycket 
medbestämmanderätt […]  Det finns ju ingen måttstock som passar alla, 
utan det… där måste ju socialsekreteraren ha en fingertoppskänsla. Men 
om man har en LVM-anmälan, utredning, öppen om sig så har man ju 
oftast det av en kraftig anledning, det är ju inget man gör bara för att 
det är skoj. Och i det läget ska man inte ha så mycket eget inflytande, 
utan då är det bara tvång […] när man är mitt uppe i det, som jag 
säger: när man är i dimman, missbrukar, då är man inte direkt… man är 
ju inte sig själv, man är inte resonabel […] Intervjuperson 2 

 

… och ibland kan det bli för mycket 

Några intervjupersoner tror inte att man kan ha för mycket inflytande. En annan menar 
att det inte kan vara helt fritt. En intervjuperson menar att det är ett tecken på för 
mycket inflytande när det blir ”luddigt” - när brukaren inte kan träffas på avtalad tid och 
vill boka om. Intervjupersonen menar att de professionella ska stå fast vid avtalade 
tider, eftersom behandlingen torde vara det viktigaste i en motiverad klients liv. Som 
missbrukare är man bra på att manipulera, säger en annan och menar att en blåögd 
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socialsekreterare kan falla för detta och därmed underminera behandlingen. De 
professionella ska visa sig bestämda och nästan utgå från att man blir lurad, menar 
intervjupersonen. En intervjuperson känner andra som har manipulerat sin 
socialsekreterare och menar att det är viktigt att denne vågar lämna över ärendet eller be 
om hjälp i en sådan situation eftersom både socialsekreterare och brukare förlorar på att 
ha en dysfunktionell kontakt. 

 

[…] När det blir för luddigt och när det blir att man glider iväg. ”Aah, 
jag kan inte träffas på tisdag, går det bra på onsdag?”… ”Nej, det ska 
vara tisdag, har vi bestämt!”  Mm, så är det. Det är bara någon 
knarkarfest som knarkaren missar, eller ner till Danmark och knarka 
eller någonting annat. Alltså, det… hårda bud! […] För det blir för 
mycket frihet och då, liksom… Man är ju så rädd ändå. Jag är 
jätterädd… är jag. Men visst, jag har jättemånga masker som jag kan 
sätta på mig, men blir det för… alltså ”Nu får du tio minuter rast” – jag 
drar direkt, så är det. För man är så rädd, man är så osäker. Så att… 
hårda tyglar… strama, måste det vara […] Ja, men de kan ha 
jättemycket inflytande… ”Bara du kommer i tid, pissar rent och sitt inte 
och fjanta” […] ”Vill du inte prata om Gud idag, så kan vi prata om 
någonting annat”. Visst, det inflytandet kan de ha, ja. Men inte mer… 
Intervjuperson 3 

 

 (paus) Ja, lite… Alltså, som missbrukare är man ju rätt duktigt på att 
manipulera för att man ska kunna fortsätta med sina droger och sådant. 
Och då vore det ju jäkligt dumt om den här handläggaren var helt 
blåögd och bara ”Jaha, du säger det… jaha… nä, men då tror vi på det 
du säger”. Alltså, så är ju inte bra heller utan, visst… de måste ju vara 
lite hårda också för man är ju lite rävig. Man blir ju det, man blir ju 
slipad för att komma undan. Det behövs ju i den världen. […] ja, har 
man tillräckligt med kött på benen och man vet att den här personens 
missbruk är si och så här omfattande och sådant  […] Alltså, den här 
människan kommer att försöka förhala detta, för att det är så 
missbrukare funkar, liksom… för de vill inte, det är på grund av att de är 
så med sina droger […] Så då måste man vara lite hård, så här… och 
sedan inte lyssna för mycket på personen, för att […] Alltså, de flesta 
vill ju ha det nyktra livet, men har inte tron att de klarar av det. Det är 
ju mycket det det handlar om. Det är ju inte många som vill leva det 
livet… Intervjuperson 5 

 

En medverkande brukare 
Nedan presenteras intervjupersonernas upplevelser av sitt eget inflytande över sin 
behandling och hur de tycker att deras erfarenheter tas tillvara. Intervjupersonernas 
upplevelser av omfattningen av inflytandet presenteras, liksom om det finns något sätt 
som de inte anser sig ha inflytande på. Detta tema innefattar rubrikerna 
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Brukarinflytande i praktiken – är det lagom mycket? Att ha och inte ha inflytande och 
Delaktighet i planering och vetskap om konsekvenser vid avvikelser  

Brukarinflytande i praktiken – är det lagom mycket?  

Några intervjupersoner är nöjda med omfattningen av sitt inflytande, medan några säger 
att de är nöjda nu, men att de tidigare har varit missnöjda. Orsakerna till det tidigare 
missnöjet är att en LVM-utredning har varit öppen. Någon säger att det har blivit bättre 
med en ny socialsekreterare. Intervjupersonerna framhåller också att de i sin period av 
aktivt missbruk inte tyckte att de hade något inflytande eftersom de hade ett annat mål – 
att fortsätta med drogerna. En intervjuperson är nöjd med sitt inflytande, men tycker 
ändå att det kunde ha ställts lite mer krav och menar att för mycket inflytande inte 
passar den som vill bli styrd och få tydliga instruktioner och besked. Intervjupersonen 
menar att det blir kaos när denne får frågan om vad man ska tala om, vilken hjälp som 
önskas och så vidare.  

 

Nja, alltså nu tycker jag… Nej, jag kan väl ringa och hugga när jag vill, 
eller så. Nu tycker jag det är bra, normalt, så… eller vanligt… 
godkänt… Men förr, för några år sen var det inte okej […] jag hade 
ingen inblick överhuvudtaget, jag fick inte vara delaktig någonting. Så 
det är ju verkligen beroende på vilken handläggare man har, det finns ju 
maktmissbrukare där på soc […] Nej, men nästan idiotförklarar en bara 
för att man är missbrukare… så tar de liksom… ”Äh, han fattar inte sitt 
eget bästa, det här beslutet tar jag… och det kommer bli bra” … 
Liksom, går förbi en. Ja, man är ju inte världens smartaste människa 
när man missbrukar, men alltså man är ju inte hela tiden dum i huvudet 
heller […] jag kom ju med förslag på behandlingar och så här, men 
alltså, han hittade alltid någon bättre, fick han för sig. Och jag liksom… 
”Men kan vi inte åka och kolla på den behandlingen?”… ”Nej, men den 
är inte bra, den är kryssad… liksom… Den går jag inte med på… det är 
inte det som passar dig”… Och liksom så här, så jag känner att jag fick 
inte bestämma så mycket. Och sedan fick man ju så här, dumt alternativ, 
eller vad heter det… ja… ”Du får välja mellan det och det…” och sen är 
det hot i. Alltså, man hade ju inget alternativ egentligen, det var ju att 
åka dit där han ville […] sista behandlingen som jag gjorde, då hade jag 
faktiskt mer att säga till om och jag kände mig inte lika hotad. Alltså, i 
början när jag missbrukade, då kände jag mig jagad, jag ville ju inte 
sluta. […] Intervjuperson 6 

 

De flesta tycker att deras bild av inflytande stämmer överens med verkligheten, men en 
intervjuperson framhåller att kommunikationen brister kraftigt från socialsekreterarens 
sida och syftar på bristfällig information. En annan tycker att socialsekreteraren lyssnar 
på de förslag intervjupersonen kommer med. 

 

Jag hade ju ingen föreställning när jag kom hit, jag visste ju inte… jag 
visste knappt vad det gällde […] vi kommer till det här med 
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kommunikationen igen, va. Man känner sig så underlägsen när man är 
där nere, va (på socialkontoret, min anm.) för man vet att… vilken makt 
han har… […] Intervjuperson 4 

 

Att ha och inte ha inflytande 

Intervjupersonerna beskriver sitt inflytande som något som möjliggör reflektion. En 
intervjuperson berättar att den mesta kommunikationen sker med behandlaren och att 
det är en tvåvägskommunikation. Det behandlingsprogram som intervjupersonen går i 
har anpassats efter intervjupersonens önskemål, vilket denne anser vara ett tydligt 
tecken på att inflytandet fungerar. En intervjuperson tror att nykterheten påverkar och 
säger sig uppleva en markant skillnad gällande inflytande och upplever att de 
professionella hyser ett större förtroende för intervjupersonen tack vare detta. En annan 
intervjuperson upplever samma sak – att framstegen påverkar delaktigheten i positiv 
riktning. 

 

[…] Jag har ju delgett [B] hela vägen, så att säga. Och vi har pratat 
igenom det väldigt väl. Och väldigt viktigt är det också att ha… när man 
nu är helnykter och vill gå den vägen, då är det också viktigt att ha en 
reflektion över den tid då man var beroende. För… gör man inte så, så 
säger man ”Ja men jag är ju så nykter, så det…”och så vidare. Det är 
bättre att ha en självreflektion över detta, för då ser man de här negativa 
delarna tydligt och det är det man väger mot de positiva delarna som 
man känner när man är nykter. Ja, så att... det är mycket sådant jag 
reflekterar över […] Intervjuperson 1 

  

[…] Ja, det tycker jag att jag kan. Alltså, när jag… innan tyckte jag inte 
att jag kunde det precis så, men med tiden så har man ju fått ett 
samarbete, alltså respekt av handläggarna och så. […] Ja alltså, jag har 
ju fått tvångsvård […] samtidigt tyckte jag att jag hade inflytande, för 
att… ja, man fick ju vara med och påverka vilket behandlingshem man 
skulle komma ut på sen […] Och då försökte de ju fixa det som man 
hade som önskemål, så det tycker jag nog ändå […] Men sedan tror jag 
det är också… för jag märkte en stor skillnad när jag blev nykter, om 
man säger. Då fick jag ett helt annat bemötande av socialtjänsten än vad 
jag hade innan. Så jag blev ju själv förvånad, jag bara alltså… ”De 
frågar mig, liksom… de lyssnar på mig” alltså, så… Jag trodde inte att 
det var samma människa där, han [S]. Alltså, jag märkte jättestor 
skillnad på det och det var ju […] Ja, eller så var det att han hade lärt 
känna mig också, med tiden… att de har den här stereotypen på 
missbrukare från början […] så var man ju själv kanske inte i fas… 
Alltså, man var snarstucken och… alltså, man var inte så stabil psykiskt. 
Så det var ju säkert både och. Sen var det väl också att han kanske ville 
visa att ”Nu så sköter du dig, då ska vi hjälpa dig med allting”. 
Hundlydnad, eller sådan här pedagogisk… för att få hundarna att lyda 
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[…] alltså det som har funkat, det som har hjälpt en, kan jag säga med 
facit i hand, det var ju någon… de som såg att det var en människa där 
inombords och liksom såg människan bakom missbruket. Det är de 
personerna som har hjälpt en, för det är de som har kunnat ta sig in 
innanför den här… alltså… och verkligen hjälpa. Det var dem man fick 
förtroende för, det är det som har hjälpt om man säger… faktiskt. […] 
så sådant är oerhört viktigt om de ska kunna hjälpa en, eller så… och nå 
fram. Det är att de sätter… tar undan de här positionerna, de är 
personal och så… och sen att de vågar liksom kliva över lite, att det inte 
bara är som ett jobb, liksom. Det är ju därför [S] är så himla bra… 
Intervjuperson 5 

 

En intervjuperson säger sig inte ha inflytande när behandlaren tar upp något nytt ämne 
som är okänt för intervjupersonen. Även om intervjupersonen är intresserad, så är det på 
behandlarens initiativ. En intervjuperson menar sig kunna påverka genom att välja att 
komma eller inte komma till behandlaren. Flera intervjupersoner anser att det inte finns 
något sätt som de inte har inflytande på och tycker att de har ett bra inflytande idag, 
även om de upplevt det motsatta tidigare. En av intervjupersonerna berättar att känslan 
av att vara dömd och stämplad var stark tidigare, att ingen såg människan bakom 
missbruket, och menar att envist kämpande har lett fram till den position 
intervjupersonen befinner sig i idag.  

 

Delaktighet i planering och vetskap om konsekvenser  vid avvikelser  

Flera intervjupersoner säger att de inte var delaktiga när behandlingsplanen skrevs, utan 
fick den när den var klar att skriva under. Någon erinrar sig formulär som fick fyllas i 
tidigare. Någon var delaktig när behandlingsplanen skrevs. En annan tycker sig ha varit 
alldeles för delaktig och menar att det blir för mycket papper - intervjupersonen menar 
sig veta vad som har hänt i dennes liv och tycker sig inte behöva höra det fler gånger.  

 

Ja, jag fick ju skriva... Nej, [S] hade ju skrivit den, ju... så fick jag skriva 
under […] ja, att jag var informerad i alla fall… om vad hans tankar 
var… Intervjuperson 4 

 

Alltså, jag har ett minne av att det har varit så väldigt stressigt varenda 
gång jag har… varenda gång man har fått se den här 
behandlingsplanen, så jag har… det har varit ”Åh gud, jag har skrivit 
färdigt den här nu i all hast… det har varit så mycket nu… ja, här är 
den, vänligen skriv under den”. Så har man… det har varit så stressigt 
jämt när man har fått se den, så det har blivit så…[…] utan det ska bara 
var underskrivet och sen ska det inte vara något mer. Men nu har det ju, 
det sista här… det sista året här, så har det ju varit bättre… 
Intervjuperson 6 
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Några säger att det inte har diskuterats vad som sker om behandlingsplanen inte följs. 
Några har minne av att det har varit risk för vård enligt LVM om behandlingsplanen 
inte följs, men ingen av intervjupersonerna är helt säker på vad som händer vid en 
avvikelse.  

 

Nej, det tror jag inte, men det är väl ganska självklart vad som händer 
om man inte följer den. Alltså, det har man ju nästan vetat, att ”Går jag 
inte på den här behandlingen, så blir jag utslängd”. Och… ”Missbrukar 
jag så får jag LVM”… alltså, det är ju… Intervjuperson 5 

 

Brukarens erfarenhet som kunskap 
Nedan presenteras intervjupersonernas upplevelser av sitt inflytande och hur de tycker 
att deras erfarenheter tas tillvara. Detta tema innefattar underrubrikerna Att få bidra med 
erfarenhet och Vem vet mest? 

Att få bidra med erfarenhet 

Flera intervjupersoner tycker att de kan bidra med sina erfarenheter, alla vill dock inte 
dela med sig av dessa. Någon tycker att det är viktigt att förmedla att motiverande 
arbete med belöningar och kommunikation är effektivare och mer verkningsfullt än hot 
om LVM-vård, bestraffningar och beslut fattade utan brukarens delaktighet. 

 

[…] jo, det kan jag ju… Alltså om jag skulle vilja, så kan jag ju säkert 
det… träda fram och vara med och påverka saker och sådant. Men nu är 
ju jag inte riktigt lagd åt det hållet, så jag… jag tycker ju det känns 
nästan lite obekvämt att vara i centrum. Så visst skulle man ju kunna 
använda sina erfarenheter för att hjälpa andra, det är så du menar, 
eller? […] Jo, det är självklart att jag skulle kunna… alltså hjälpa andra 
med de erfarenheterna som jag har […] Jag försöker ju hantera mitt nya 
liv på det sättet att jag försöker bli så… normalisera mig själv, som man 
säger. Och då vill inte jag hänga kvar i de här gamla grejerna, om man 
säger… som jag har varit inne i så många år. Sen är det ju många som 
använder sina erfarenheter för att… alltså, vara kvar i det, till exempel 
för att hjälpa andra och så, men jag har valt att inte gå den vägen […] 
Alltså, det här som vi pratar om nu, det har jag inte pratat om sen jag 
blev nykter, typ… med någon… jag är inte… Alltså, jag tar inte det på 
det sättet att jag går och skyltar med att jag har varit missbrukare […] 
Ja, nu bidrar jag… ja, men det passade mig att bidra här, för vi sitter 
och pratar själva, liksom… om sådant. Jag är inte den här som går ut på 
föreläsningar och sådant […] Intervjuperson 5 

 

Ja, jag gör ju det. Jag bidrar till exempel när jag är på NA. Då har jag 
pekat på just de här sakerna och det har de tyckt var väldigt bra. Just 
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med det här att det påverkar det inre i människan och hur det påverkar 
det inre i människan. Och vad det blir som blir det avgörande […] det 
är ju det som är väldigt avgörande, att det påverkar människan som 
helhet och att det påverkar både det fysiska och det psykiska och… och 
tankevärld och allt möjligt påverkar det… Intervjuperson 1 

 

Vem vet mest?  

En intervjuperson menar att man har pratat om hur missbruket har påverkat denne såväl 
fysiskt som psykiskt. En annan menar att brukares erfarenheter inte tas tillvara eftersom 
professionen anser sig veta bäst. Framträdande är att flera intervjupersoner menar att de 
har blivit tillfrågade om vissa saker, men att deras erfarenheter inte tas tillvara i större 
utsträckning. 

 

Nä, det… alltså, det vet jag inte. Alltså, någon fråga har jag väl fått så… 
eller, ja. ”Men hur funkar det?” eller… ja […] Nej, men något har vi 
väl pratat om så, men… Nej, jag vet inte, det är ju olika med olika 
människor, alltså det är olika grunder att stå på, det är… Alltså, alla är 
ju med om olika saker, så man kan ju aldrig jämföra […] Ja, jag har ju 
delat med mig av min erfarenhet, hur jag har varit och hur jag har betett 
mig i vissa situationer. Men de kan ju aldrig säga att en annan människa 
gör likadant. Men jag har delat med mig jättemycket. Intervjuperson 6 

 

Om jag tycker det tas tillvara? Nej, det gör man faktiskt inte, utan här 
utgår man oftast från att professionen vet bäst. Det vill säga om du är 
alkohol- och drogterapeut, då vet du bättre än alla, men jag hävdar 
att… Det är likadant, varför jag går på NA är för att en icke- 
missbrukare inte kan sitta och berätta för mig hur jag ska göra och 
tänka […] Intervjuperson 2 

 

Sammanfattning av resultat 
Nedan sammanfattas studiens resultat utifrån de olika teman som det delats in i. 

Brukarinflytande – ett flytande begrepp 

Resultatet visar att intervjupersonerna upplever brukarinflytande som en förutsättning 
för att de ska känna sig respekterade och delaktiga i sin behandling. Begreppet 
brukarinflytande i sig är inte helt självklart för intervjupersonerna, men de flesta anser 
sig ha inflytande i någon utsträckning. Uppfattningen om information och delaktighet 
skiljer sig dock markant åt bland de som har erfarenheter av LVM-utredning eller 
LVM-vård. Att bli informerad och känna sig insatt i det förfarande som pågår, trots att 
man har en ofrivillig kontakt minskar motståndet, påpekar några intervjupersoner.  
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Information är en viktig del av brukarinflytande – att få information om sina rättigheter 
och vad man faktiskt har rätt att avböja och vad man kan begära. Intervjupersonerna har 
varierande uppfattningar om hur de har fått information – några anser att de har blivit 
informerade medan andra har erfarenheter av att känna sig bortglömda och inte fått 
information om vad som sker. 

Vikten av inflytande 

Samtliga framhåller dialog och information som viktiga faktorer för att behandlingen 
ska kunna lyckas – att som brukare själv få vara med och bestämma hur man ska 
genomföra en förändring i sitt liv är viktigt för motivationen. Brukarinflytande  kan 
beskrivas som en, enligt intervjupersonerna, förutsättning för ett lyckat 
behandlingsresultat. 

Inflytande är oftast – men inte alltid – det bästa  

Överlag ser intervjupersonerna många fördelar med brukarinflytande då det bidrar till 
delaktighet, men flera intervjupersoner kan se att för mycket brukarinflytande kan bli en 
nackdel. En brukare som är omotiverad kan manipulera sin socialsekreterare eller 
behandlare för att undslippa behandling eller för att komma undan med ett pågående 
missbruk. Att som professionell våga be om hjälp är viktigt när sådant inträffar, annars 
blir brukaren i det långa loppet snarare stjälpt än hjälpt. Det är i situationer då brukaren 
är inne i ett aktivt missbruk, i dålig psykisk och/eller fysisk kondition eller då 
behandling är påbörjad på grund av en LVM-utredning som det kan finnas skäl för ett 
minskat brukarinflytande, tycker intervjupersonerna. I första hand anser de dock att man 
som professionell ska försöka med kommunikation, delaktighet och respekt eftersom 
det kan leda långt och kanske få brukaren att förstå vikten av insatsen. 

En medverkande brukare 

Genom dialog och kommunikation kan ett gemensamt mål sättas upp, vilket 
intervjupersonerna tycker är viktigt för professionella att ha i åtanke. Brukarens leverne 
är anledningen till att en kontakt inleds och det är i dennes liv förändringen ska ske, 
varför informationen till brukaren är den viktigaste. Dialogen är en återkommande 
faktor när intervjupersonerna berättar om sina kontakter med socialtjänsten. Att göra 
medvetna och informerade val underlättar och minskar motstånd, även i de fall där ett 
LVM kan komma att bli aktuellt. Intervjupersonerna har i vissa fall erfarenhet av att 
vara under LVM-utredning eller LVM-vård och har skilda uppfattningar om det 
bemötande de fick under den perioden jämfört med den dialog och respekt de uppfattar 
när de har kontakt under frivillig form. Det viktiga med brukarinflytande är att man får 
känna sig lyssnad till och att man får reflektera över sin situation. Någon menar att en 
lyckad behandling förutsätter att brukaren har inflytande och att detta i sig är en viktig 
del av motivationen. 

Brukarens beroende som kunskap 

Några intervjupersoner säger att de ibland får frågor som rör deras erfarenhet av 
missbruksproblematik medan andra inte tycker att de fått bidra med någon kunskap. En 
intervjuperson upplever att professionen anser sig veta bäst och inte frågar efter 
brukarnas kunskap. Överlag anser intervjupersonerna att deras erfarenheter inte tas 
tillvara i någon större utsträckning.   
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Teoretisk problematisering 
En av intervjupersonerna berättar att känslan av att vara dömd och stämplad tidigare var 
stark, att ingen såg människan bakom missbruket. En intervjuperson säger att det är 
kränkande att få sitt liv nedpräntat och har erfarenhet av kränkande osanningar i sina 
papper. Intervjupersonen tror att det kan bero på oförstånd hos socialsekreteraren - att 
denne inte inser hur kränkande det är att vara ”ett ärende” hos socialtjänsten och framför 
allt att ha oriktiga uppgifter i sina papper. Professioner konstruerar och tillskriver 
människors handlande en moralisk innebörd. Att bli definierad som ”klient” och att 
behöva uppsöka socialtjänsten är förknippat med skam. Professionernas moraliska 
bedömningar tvingar dessutom brukaren att ta till sig värderingarna och på så sätt 
kanske uppleva än mer maktlöshet (Levin, 2013). En intervjuperson menar att en 
socialsekreterares långa yrkeserfarenhet kan bidra till en generell syn på brukare som 
utslagna och ovilliga till förändring och därmed en inställning grundad på 
förutbestämda antaganden och ett misstroende gentemot brukaren. Knutagård (2013) 
skriver om hur organiseringen av det praktiska sociala arbetets delvis innebär en 
kartläggning av organisationens klienter, där syftet bland annat är att kategorisera 
klienters problem för att sedan koppla dessa till organisationens lösningar. 
Kategoriseringen av människor medför även patologisering av beteenden varigenom 
förutsättningar skapas för att vissa grupper legitimt kan exkluderas för att istället 
kontrolleras och övervakas (a.a.).  

Det som framhålls som viktigt för socialsekreterare att tänka på, enligt 
intervjupersonerna, är att fråga hur brukaren mår, att ge ett bra bemötande, att visa 
respekt och inte vara auktoritär eller se ned på brukaren. Likaså är det viktigt att inte bli 
kränkt eller få förnedrande eller osanna uppgifter dokumenterade i sin journal.  
Socialarbetarna har att hantera mänskliga problem på ett av såväl individen som 
organisationen och samhället accepterat sätt. Socialtjänstens makt och mandat att 
intervenera i människors liv bygger på det faktum att den upprätthåller samhällets 
moraliska värden. Det sociala arbetets företrädare ska vara ett instrument för att uppnå 
socialtjänstlagens syften, t.ex. att göra missbrukare nyktra (Levin, 2013). En 
intervjuperson betonar vikten av respekt eftersom brukaren befinner sig i en utsatt 
situation där denne blottlägger sig själv och sitt liv och menar att det då är viktigt att den 
professionelle stannar upp och ser varje brukare som en unik människa. Socialarbetaren 
är tvingad och avkrävd av samhället att moraliskt bedöma klienter, varför socialt arbete 
kan sägas bygga på moraliska överväganden för att behålla sin legitimitet. Den 
professionella rollen blir en mötesplats för personlig moral och samhälleliga 
värderingar. Komplexiteten ligger i att de generella etiska riktlinjerna inte är tillämpliga 
eftersom praxis består av bedömningar utifrån individen. Samtidigt måste 
socialarbetaren tillämpa de normer och regler som finns i syfte att garantera 
rättssäkerhet. Bedömningarna ska alltså inrymmas i mellanrummet mellan klienters 
unika behov och organisationens regler och policy (Levin, 2013).  

Brukaren är således utlämnad till socialsekreteraren och dennes förmåga att delge den 
information som brukaren behöver för att ta informerade och välgrundade beslut. En 
intervjuperson framhåller att tydligheten i och förmedlandet av information beror på 
vilken socialsekreterare man har. Några av intervjupersonerna har aldrig varit i kontakt 
med socialtjänsten innan och har ingen uppfattning eller kunskap om de rättigheter och 
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skyldigheter som präglar kontakten. Socialarbetare är underordnade en politiskt styrd 
byråkrati i vilken de har liten egen makt, samtidigt som de befinner sig i organisationens 
främsta led, där de exklusivt möter människor med problem. Detta medför en 
oproportionerligt stor makt över människor då de på egen hand förväntas bedöma vem 
som ska få ta del av organisationens resurser och vem som ska avvisas. Byråkratins 
standardiserade handlande och professionens handlingsutrymme skapar en relation 
mellan professionell och brukare vari den mänskliga komplexiteten omvandlas till 
byråkratins rutinmässiga ärendehantering. Utåt sett framstår denna relation som 
personlig, men är egentligen ett möte mellan en tjänsteman i en definierad roll och en 
människa som söker organisationens tjänster (Levin, 2013).  

En intervjuperson som är under LVM-utredning säger sig mer eller mindre ha fått 
direktivet att hålla sig nykter och därutöver inte ha fått någon information. En annan 
intervjuperson berättar att den information som framfördes angående LVM-utredningen 
var att intervjupersonen inte kunde påverka något. De moraliska handlingarna hänger 
samman med det sociala arbetets uppgift - att lösa problem, inte att hjälpa människor i 
svåra situationer. Sociala institutioner finns för att reglera socialt liv och är inte en 
generell service, utan riktas till de på ett eller annat sätt utsatta vilket medför en stark 
moralisk laddning hos organisationernas handlande (Levin, 2013). Genomgående 
poängterar intervjupersonerna respekt, kommunikation och att känna sig lyssnad till 
som viktiga förutsättningar för brukarinflytande. De framhåller även vikten av att få 
förklaringar på varför beslut tas, varför ansökningar avslås eller beviljas. 
Socialsekreteraren framhålls som en viktig faktor för hur man ser på det egna 
inflytandet och vilken kännedom man har om sina rättigheter. Brukaren är beroende av 
att socialsekreteraren informerar om vilka rättigheter och omständigheter som påverkar 
kontakten. Flera intervjupersoner antar att de har fått information om sin rätt till 
inflytande, medan någon framhåller att man sällan får information. Ytterligare en menar 
att man hamnar i ”deras händer” och att inflytandet redan där är inskränkt till de 
omständigheter som avgör om kontakten ska fortsätta. 

Intervjupersonerna skiljer sig åt gällande hur mycket inflytande de vill ha – några 
önskar kontrollerad styrning och kontroll, medan andra uppskattar ett friare klimat. 
Genom dialog och kommunikation kan gemensamma mål sättas upp, vilket 
intervjupersonerna tycker är viktigt för professionella att ha i åtanke. Brukarens leverne 
och omständigheterna kring detta är anledningen till att en kontakt inleds. Det är i 
brukarens liv förändringen ska ske, varför informationen till brukaren är den viktigaste. 
När socialarbetare tar beslut upprätthålls socialtjänstens makt. Handlingar i specifika 
situationer binds samman och reglerar rätt och fel – individuella aktörer agerar på det 
sätt som de anser vara det bästa i sammanhanget. Makten att definiera en situation får 
följden att människors beteenden styrs, såväl hos den som agerar åt organisationen som 
hos den som agerandet riktas mot (Levin, 2013).  

Flera intervjupersoner tycker att de kan bidra med kunskap utifrån sina erfarenheter, 
medan någon menar att brukares erfarenheter inte tas tillvara eftersom professionen 
anser sig veta bäst. Intervjupersonerna säger att medvetna och informerade val 
underlättar och minskar motstånd, även i de fall där ett LVM kan komma att bli aktuellt. 
Ponnert (2013) skriver att ett professionellt förhållningssätt innefattar förmågan att väga 
vetenskap, brukarens önskemål och den egna erfarenheten mot varandra, för att utifrån 
det fatta välgrundade beslut. Risken med beslut grundade på brukarens önskemål är att 
socialarbetarna tillskriver den egna kompetensen allt mindre betydelse till förmån för 
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förutbestämda mallar. Beslut som grundas på brukarens önskemål och/eller på 
vetenskap kan te sig enklare att motivera för omvärlden än de beslut som fattats utifrån 
den egna kompetensen (a.a.). Några intervjupersoner beskriver erfarenhet av motsatsen 
till detta – maktutövande gentemot dem själva som brukare då deras önskemål inte 
hörsammats till förmån för alternativ som socialsekreteraren ansett sig veta vara 
verksamma. Möjligheten att ta informerade beslut förutsätter dialog och 
kommunikation, vilket intervjupersonerna bekräftar. En intervjuperson framhåller att 
man själv måste ta reda på sina rättigheter för att inte riskera att missa någon viktig 
information. Med en strategi där vetenskap aktivt söks och värderas kan arbetet 
utvecklas och den osäkerhet som omgärdar det sociala arbetet kan betraktas som en del i 
professionens erfarenheter (Ponnert, 2013). 

Några intervjupersoner menar att en brukare som är omotiverad kan manipulera sin 
socialsekreterare eller behandlare för att undslippa behandling eller för att komma 
undan med ett pågående missbruk. Som missbrukare är man bra på att manipulera, säger 
en intervjuperson och menar att socialsekreterare kan falla för detta och därmed 
underminera behandlingen. Att som professionell våga be om hjälp är viktigt när sådant 
inträffar, annars blir brukaren i det långa loppet snarare stjälpt än hjälpt. I första hand 
anser intervjupersonerna dock att de professionella ska försöka med kommunikation, 
delaktighet och respekt. Oavsett hur socialsekreteraren gör så finns det alltid utrymme 
och möjlighet att bli ifrågasatt – för tidigt eller för sent agerande, för lite eller för 
mycket agerande. De människor som behandlas i organisationerna kan yttra sig över det 
som sker och därmed är möjligheterna till feedback och kritik ständigt närvarande 
(Linde och Svensson, 2013).  

Alla beslut sker inte alltid enligt den ideala modellen utan måste ibland fattas under 
osäkra förhållanden. En av intervjupersonerna har upplevt ett beslut enligt den s.k. 
soptunnemodellen (Levin, 2013) och beskriver sig själv som en försökskanin som fått 
åka till nya, obeprövade behandlingshem utan att själv ha fått vara delaktig i beslutet. 
Intervjupersonen menar att det är betydelsefullt att få vara delaktig i beslut som rör det 
egna livet, att det inger ett visst lugn. Intervjupersonerna framför olika erfarenheter av 
information och delaktighet beroende på sina erfarenheter av LVM-utredningar, frivillig 
kontakt och vilken socialsekreterare de har haft kontakt med. Vissa ser få brister i 
förmedlandet av information och delaktighet, medan andra anser sig ha blivit styrda i 
stor utsträckning. Förklaringarna till detta ligger till stor del, enligt intervjupersonerna, i 
vilken socialsekreterare man som brukare har. Den makt som i den nyinstitutionella 
organisationsteorin beskrivs som aktörens – här socialsekreterarens – oproportionerliga 
ansvar ställs på sin spets då intervjupersoner vittnar om olika bemötande från olika 
professionella.   

Intervjupersonernas beskrivningar av den information som de, med tanke på relationen 
till socialsekreteraren, antar att de har fått avseende sin rätt till inflytande kan kanske 
vara uttryck för en rationell myt (Levin, 2013). De regelverk som styr socialtjänstens 
arbete, däribland arbetet med ett ökat brukarinflytande – vilket dessutom är lagstadgat – 
kan ha mynnat ut i standardiserade rutiner i vilka man informerar brukare om deras 
rättigheter på ett rutinartat sätt, utan att för den skull säkerställa brukarens förståelse. 
Peters (2000) skriver att en svårighet med institutioner är uppfattningen om dem som 
stabila. Ett sätt att konceptualisera institutioner är att betrakta dem utifrån deras 
standardiserade praxis, samtidigt som de individer som rör sig inom organisationen 
genom sitt samspel bidrar till förändring och till och med nya organisationer. Att 
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institutioner skulle hindra förändring går således stick i stäv med de förändringar som 
sker inom organisationen till följd av den politiska världen och de individer som 
samspelar inom organisationen. Utifrån intervjupersonernas erfarenheter kan detta 
skönjas i deras beskrivningar av att bli bemött på olika sätt av olika socialsekreterare 
och deras erfarenheter av att ”man gör som man alltid har gjort”. Detta samtidigt som 
några intervjupersoner framhåller att de har blivit bemötta på olika sätt under olika 
perioder. En del av förklaringarna till detta beror på de lagar som styrt deras kontakt 
med socialtjänsten, såsom LVM och SoL, men några framhåller även att det bemötande 
de fått har förändrats till det bättre efterhand som socialsekreteraren lärt känna dem, inte 
enbart som brukare utan som individ. Utifrån det kan tänkas att man som professionell 
bär med sig erfarenheter av misstag som begåtts tidigare p.g.a. bristande lyhördhet eller 
förtroende gentemot brukaren, varför man i liknande situationer agerar annorlunda.  

Utifrån teorins svårighet att få fram förklaringar till varför förändringar sker på 
detaljnivå kan anledningarna till sådana lokala, organisatoriska förändringar enbart vara 
spekulativa. Inom en organisation där ett antal professionella samspelar, med samma 
arbetsuppgift men med olika individer och olika förfaranden, kan dock tänkas att 
erfarenheter utbyts och bidrar till lärdom och på så sätt så sakteliga bidrar till den till 
synes statiska organisationens förändringar, om än på ”lokal nivå”. Trots att 
institutioner framhålls som oberoende, är det nödvändigt att se på dem som beroende 
och frågan då handlar om vilka variabler som kan kopplas till institutionalisering och 
institutionell utveckling, skriver Peters (2000). De variabler som kan bidra till en 
organisations utveckling kan likväl bidra till att gamla rutiner befästs ytterligare då nya 
metoder prövas utan initial framgång och utan vidare analys av orsaksförhållandena. 
Som en intervjuperson framhåller, så kan vetskapen om att inte vara ”klar” med 
missbruket göra att hindrande åtgärder snarare har motsatt effekt med ett eskalerat 
missbruk som följd. Samma intervjuperson berättar att viljan till förändring istället kan 
förhalas och provocera fram ett destruktivt beteende, men att viljan till förändring ökar i 
takt med ett ökat inflytande. När intervjupersonen själv fick vara med i valet av 
behandlingshem, så bidrog känslan av delaktighet till en ökad vilja till följsamhet i 
behandling. Sådan kunskap kan tänkas bidra till utveckling av verksamheten genom att 
professionella ”vågar” invänta en klients vilja och insikt i större utsträckning i takt med 
ökad erfarenhet. 

Som Peters (2000) framhåller, så är frågan huruvida strukturerna i en organisation är 
produkten av förändringsprocesser eller om de är mottagliga för förändring. Utifrån 
intervjupersonernas erfarenheter tycks strukturen i socialtjänsten vara starkt befäst, men 
alltjämt mottaglig för förändring genom beprövad erfarenhet som dock kan vara svår att 
identifiera. Spekulationer på denna nivå, där en lokal organisation studeras, har svårt att 
få stöd i den nyinstitutionella teorin då den bättre förklarar mellanorganisatoriska 
skillnader än utvecklingen av en enskild. Även om teorin kan förklara resultat eller 
beslut, har den svårt att förklara varför förändringar genomförs (Peters, 2000). Som 
Blomberg och Petersson (2013) skriver, så studerar teorin hur organisationen kan hindra 
anpassningen till nya former för att påverka det praktiska arbetet. Några 
intervjupersoner bekräftar delvis detta då de beskriver hur deras delaktighet har skiftat 
över en lång tid och att de har fått kämpa för att bevisa att de har förändrats och därmed 
fått ett, sakta men säkert, ökat förtroende från sin socialsekreterare.  
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DISKUSSION 
 

Nedan följer metoddiskussionen, i vilken de brister och metodologiska problem som 
påträffats under studien diskuteras. I den påföljande resultatdiskussionen ställs studiens 
resultat emot teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Slutligen diskuteras de 
slutsatser som kan dras efter genomförd studie under rubriken slutsatser och 
implikationer.  

Metoddiskussion 

Metodologiska utgångspunkter 

Syftet med studien var att genom intervjuer ta del av hur brukare med 
missbruksproblematik upplever och erfar sitt inflytande i kontakten med socialtjänsten. 
Utifrån en hermeneutisk ansats har semistrukturerade intervjuer gjorts med sex stycken 
män och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenheter av missbruksproblematik. 
Den hermeneutiska forskningstraditionen var lämpligast att utgå ifrån eftersom intresset 
för studien är brukarnas upplevelser, tankar om och erfarenheter av brukarinflytande. 
Utifrån detta syfte gjordes en kvalitativ undersökning med semistrukturerade frågor. En 
kvalitativ undersökning lämpar sig bäst för att få reda på hur intervjupersonerna själva 
beskriver sina erfarenheter och tankar eftersom den genererar ett detaljrikt material att 
arbeta med. Genom meningskoncentrering drogs intervjupersonernas uttalanden 
samman till kortare formuleringar för att därefter kategoriseras i teman. Det blev då 
tydligare var uttalandena hör hemma i förhållande till studiens frågeställningar. Dessa 
teman blev sedan underrubriker i resultatet.  

 

Planering och genomförande 

Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes i en mindre kommun i Sverige. 
Samtliga intervjupersoner, män och kvinnor i olika åldrar, har erfarenhet av någon form 
av drog- eller alkoholrelaterad missbruksproblematik, vilket var en förutsättning för 
deltagande. Intervjuerna resulterade i tillräckligt med data för att kunna svara på 
frågeställningarna. De semistrukturerade intervjuerna blev mer strukturerade än planerat 
då begreppet brukarinflytande, det i förväg utdelade missivet till trots, var relativt oklart 
för några intervjupersoner, varför svaren fick utvecklas och förtydligas med hjälp av 
följdfrågor. Till viss del förväxlades socialsekreteraren och behandlaren med varandra. 
Då intervjupersonerna träffar behandlaren oftare än socialsekreteraren var det ibland 
svårt för intervjupersonerna att svara på frågor utifrån kontakten med socialsekreteraren, 
varför de båda kontakterna fick framhållas och åtskiljas genom jämförelser. En mindre 
strukturerad intervju där intervjupersonernas erfarenheter av brukarinflytande i 
kontakten med såväl socialsekreterare som med behandlare belysts, hade kanske kunnat 
ge utrymme för reflektioner på ett större plan där intervjupersonerna hade fått möjlighet 
att mer fritt kunnat redogöra för sina erfarenheter och tankar utifrån de olika 
kontakterna. Intervjuerna gav dock utrymme för samtal där klargörande frågor ibland 
fick ställas för att säkerställa att det var socialsekreteraren som avsågs, liksom för att 
hålla kvar fokus på det som är studiens syfte. Intervjuerna spelades in, vilket ger studien 
en högre trovärdighet. Resultatet analyserades med hjälp av meningskoncentrering, 
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vilket gav ett innehållsrikt resultat. Att arbeta med teman underlättade analysen och 
klargjorde samband som kanske inte skulle ha framkommit annars.  

Processen att hitta intervjupersoner var lång såtillvida att det var svårt att hitta 
intervjupersoner och därefter boka in intervjuer. Inledningsvis ombads 
socialsekreterarna att dela ut förfrågningar till samtliga av de klienter de mötte under en 
veckas tid. Detta visade sig vara en omständlig process då dels den mänskliga faktorn 
gjorde att så inte blev fallet, dels föll det troligtvis i glömska eller kändes mer 
ointressant för klienterna när de lämnat socialsekreteraren. Socialsekreterarna träffar 
inte heller de klienter som är i pågående behandling särskilt ofta, vilket påverkade 
antalet tänkbara deltagare negativt. Efter ytterligare en vecka med samma upplägg hade 
inga nya intervjuer bokats, varför behandlare ombads att tillfråga sina klienter. 
Processen drog ut ytterligare några veckor och hade med ett annat upplägg kunnat 
förkortas betydligt, exempelvis genom att förfrågningarna från början förmedlats via 
behandlarna. Det är dock intressant att ämnet – som är viktigt för brukarna – inte väcker 
ett större intresse, eftersom det innebar en möjlighet att använda inflytande för att 
framföra tankar om just inflytande. 

Intervjuerna var semistrukturerade. I brevet med förfrågan om deltagande samt i det 
påföljande missivet förklaras studiens syfte, likaså innan intervjun påbörjades. Detta 
hade kunnat utvecklas ytterligare för att öka förståelsen. Intervjuerna hade kunnat vinna 
på att vara tydligare när det gäller begrepp som t.ex. inflytande och yrkeskategorier. Då 
syftet var att ta del av brukarnas tankar och erfarenhet hade tydligare och mer ingående 
information innan intervjun kunnat underlätta förståelsen samt möjliggjort reflektion 
över det egna inflytandet. Med mer förhandsinformation om brukarens egen roll i 
behandlingskontakten samt villkoren för denna, mer information om socialtjänstens 
arbete i allmänhet samt behandlarens och socialsekreterarens i synnerhet, hade 
intervjuerna måhända inte behövt struktureras upp efterhand. En till den 
nyinstitutionella organisationsteorin kompletterande teori hade kunnat bidra med 
begrepp till analysen på en mindre övergripande nivå. Den nyinstitutionella teorin är 
dock lämplig för att studera denna typ av komplicerade organisationer. 

Intervjuerna genererade ett stort material, vilket det var svårt att hitta struktur i, dels 
p.g.a. begreppsförvirring och påföljande följddiskussioner, dels p.g.a. intervjuguidens 
omfattning. En erfaren handledare har hjälpt till att sortera i materialet för att hitta 
lämpliga teman och kategorier. Andra val av teman och kategorier hade med största 
sannolikhet kunnat göras, då materialet är stort nog för att kunna fokusera på olika 
teman. 

Etiska aspekter 

Ambitionen har varit att uppfylla Vetenskapsrådets huvudkrav, vilka formulerats utifrån 
individskyddskravet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna har blivit informerade om 
informerat samtycke, både i det missiv de fick innan intervjuerna genomfördes, samt 
muntligt i direkt anslutning till intervjun. Samtliga uppgav att de var införstådda med 
upplägget. Intervjupersonerna informerades om studiens syfte samt om att intervjuerna 
skulle spelas in (se Bilaga I). Intervjuaren är yrkesverksam behandlare med erfarenhet 
av att ställa frågor utan att leda eller pressa svaren i en viss riktning. Samtliga 
intervjupersoner har fått ta del av de citat från respektive intervju som används i studien. 
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Intervjupersonerna har noggrant avidentifierats och de har fått information om hur 
materialet använts samt om vad nyttjande- och konfidentialitetskraven innebär.  

Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och valda 
teoretiska utgångspunkter. 

Vad menas med brukarinflytande? 

Med brukarinflytande avses de funktioner som syftar till att ge personer utrymme att 
påverka vårdens innehåll och utformning (SOU, 2011:35). Innebörden av begreppet 
brukarinflytande är inte självklart för alla intervjupersoner och tydligt är att deras 
uppfattningar skiljer sig åt beroende på vilken erfarenhet de har av behandling. De som 
har erfarenhet av LVM-utredning eller -vård anser sig inte haft möjlighet att påverka 
och inte ha fått information om vad som sker i processen. Några menar att det beror på 
socialsekreteraren - denne framhålls som en viktig faktor för hur man ser på det egna 
inflytandet. En intervjuperson anser sig kunna påverka, men menar att det beror på att 
intervjupersonen har en ny socialsekreterare. De intervjupersoner som har vårdats enligt 
LVM eller har varit under utredning för LVM-vård har två bilder av begreppet. Dels har 
de erfarenhet av att vara tvungna att underkasta sig behandling och därmed inte ha 
någon möjlighet att påverka, dels har de erfarenhet av att efter avslutad LVM-vård få ett 
ökat inflytande då deras kontakt blivit frivillig, i enlighet med SoL. Någon framhåller 
skillnaden mellan att träffa socialsekreteraren och att träffa behandlaren, till 
behandlarens fördel. Tydligast är att intervjupersonerna ger uttryck för olika bemötande 
beroende på hur deras missbruk har sett ut. Ju större behov av vård och ju mer de har 
varit i behov av tvångsvård, ju sämre bemötande anser de sig ha fått. En intervjuperson 
som varit under LVM-utredning ansåg sig inte ha fått någon information om vad som 
skulle hända utan endast fått direktivet att hålla sig nykter. En intervjuperson framhåller 
flera gånger att det snarare är för ”slappt” och tycker att kontakten kan vara under mer 
kontrollerade former, till exempel genom drogtestning och krav på nykterhet. 
Skillnaden över hur mycket inflytande intervjupersonerna vill ha blir här tydlig. 
Begreppet brukarinflytande tycks således vara oklart för såväl professionella som för 
brukare, vilket kan förklara diskrepansen i upplevelserna och beskrivningarna av 
brukarinflytande. En tydlighet i det som är en lagstadgad rättighet för brukarna tillika 
skyldighet för de professionella krävs för att underlätta arbetet och motverka skillnader i 
bemötandet med olika brukare. Återkommande påtalade intervjupersonerna att 
omfattningen och innebörden av brukarinflytande skiljer sig åt beroende på vilken 
socialsekreterare brukaren har och detta tydliggör än mer behovet av en uttalad 
begreppsdefinition och en implementering av inflytandet i sig. 

I socialtjänstlagen framhålls vikten av hänsynstagande till människors eget ansvar och 
att fokus ska riktas mot att frigöra människors resurser, liksom att insatser ska utformas 
och genomföras tillsammans med brukaren (Socialstyrelsen, 2001:453). Syftet med 
brukarinflytande är just att stärka individen i den självständighetsprocess som ibland 
kallas empowerment och som syftar till att öka brukarens autonomi (SOU, 2011:35). 
Vikten av att känna sig respekterad som människa även om man är illa ute framhålls av 
en intervjuperson som förklarar att detta är viktigt eftersom brukaren befinner sig i en 
utsatt situation där denne måste blottlägga sig själv och sitt liv. Socialsekreterare må 
vara vana vid att möta människor i utsatta positioner, att vara väl insatta i deras liv och 
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därför kan för brukaren obekväma samtal vara något som socialsekreteraren är van vid. 
Intervjupersonen menar att det då är viktigt att se varje brukare som en unik person som 
kanske inte är bekväm i situationen och ta hänsyn till detta. Motstånd från brukaren kan 
vara en del i oviljan och det obekväma i att blottlägga sina ”svaga sidor” och 
tillkortakommanden. Att ta del av brukares svaga sidor och skamfyllda erfarenheter är 
en del av yrket och utgör förutsättningar för möjligheten att göra relevanta 
bedömningar. Brukare som riskerar LVM-vård eller som bär svåra erfarenheter med sig 
är hårt utsatta redan när kontakten inleds. Att göra efterforskningar och dokumentera 
uppgifter ingår i socialsekreterarens uppgifter, där respekt och kommunikation är 
avgörande för hur brukaren kommer att uppleva processen. Genom information om vad 
som sker och vilka alternativ som finns så kan brukaren, om än utan möjlighet att 
påverka något, vara trygg med sin vetskap om vad som händer. Genomgående 
framhåller intervjupersonerna respekt och kommunikation som viktiga förutsättningar 
för brukarinflytande. 

 

Brukarinflytande i praktiken 

Intervjupersonernas tankar om omfattningen av brukarinflytande varierar. Några tycker 
att de har tillräckligt mycket inflytande, medan andra anser att de inte har fått någon 
information alls. Ytterligare andra menar att de tidigare inte har varit delaktiga 
överhuvudtaget, men att de i takt med förbättrad följsamhet och ett nyktert liv har fått 
allt mer inflytande och möjlighet att påverka. Någon önskar bli styrd och menar att de 
professionella måste kunna tillmötesgå även sådana brukare. Att kunna bli styrd och 
guidad på vägen mot en nykter tillvaro – som kanske inte har existerat på många år – 
kan handla om att få staka ut vägen genom att själv påverka sin behandling i största 
möjliga mån, lika väl som att få verktyg och förhållningsregler att luta sig mot för att 
inte vackla eller begå misstag som inte kunnat förutses. En öppen och talför brukare kan 
verka vara på god väg, men kan lika väl dölja en osäkerhet och behöva styras och 
aktiveras för att inte tappa sin motivation. En liten andel av brukarna i studien Bryant 
m.fl. (2008a) uppgav att de inte ville vara delaktiga – de menade att det inte var deras 
uppgift att vara inblandade och ansåg att de saknade den kompetens som krävs. Några 
hänvisade till uppfattningen att det inte var deras sak att delta i beslutsfattande 
tillsammans med de professionella, vilket tyder på att en del brukare inte ser sig själva 
och andra brukare som någon med en särskilt betydande roll i behandlingsmiljön 
(Bryant, m.fl.  2008a). Sådana tankar gavs inte uttryck bland intervjupersonerna i denna 
undersökning, då ingen ansåg sig vara inkapabel till att delta i viktiga beslut. Däremot 
gav någon uttryck för att det i slutänden ändå handlar om att göra som 
socialsekreteraren säger, vilket kan förstås som att inflytande förutsätter ett visst mått av 
underkastelse från brukarens sida.  

I Socialstyrelsens (2013) listning av de vanligaste argumenten för brukarinflytande är 
maktutjämning ett av dem. Denna förskjuter balansen mellan den som beslutar om en 
insats och den som utför den. Relationen mellan brukare och professionell är ojämlik 
och den professionelles tolkningar har ofta företräde framför den enskildes 
(Socialstyrelsen, 2013), vilket intervjupersonerna ger uttryck för. Ett fungerande 
brukarinflytande eliminerar detta och låter brukaren ge uttryck för skepsis utan oro för 
konsekvenser. Detta då ett fungerande inflytande bör innebära att brukaren från början 
är medveten om att åsikter och tankar får uttryckas, även om de inte alltid kan bemötas. 
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I ett sådant läge bör brukaren känna sig trygg med att uttrycka oro och ovilja och 
samtidigt veta att vissa saker ingår i behandlingen och därmed behöver genomföras.  

En viktig del av brukarinflytandet är att ta tillvara på brukarnas erfarenheter och 
kunskaper vid utveckling av missbruksvården (SOU, 2011:35; Hultqvist, 2008). Därtill 
är det viktigt att brukarna har kännedom om vad de har möjlighet att påverka samt att 
man med tydlighet förmedlar vad som inte är möjligt att påverka och varför 
(Socialstyrelsen, 2011). En del av den ovan nämnda maktutjämningen torde vara 
kunskapsutbytet mellan brukare och professionell. En intervjuperson menar att 
socialsekreteraren måhända lyssnar eller ställer frågor om intervjupersonens 
erfarenheter, men inte tar det till sig som kunskap i samarbetet och uttrycker att devisen 
”professionen vet bäst” är starkt uttalad. Erfarenheten av att leva ett liv i missbruk 
innebär en uppsättning tankar och känslor om hur det är att bli betraktad som 
missbrukare. Genom de ofta splittrade känslor som hyses till drogen besitter brukaren 
viktig kunskap som kan vara en stor tillgång i arbetet. Flera intervjupersoner tycker att 
de kan bidra med sina erfarenheter, men alla vill dock inte dela med sig. Någon tycker 
att det är viktigt att förmedla till de professionella att motiverande arbete och 
kommunikation är effektivare än hot om LVM, bestraffningar och att bestämma utan 
brukarens inblandning. Någon säger att man har pratat om hur missbruket har påverkat 
intervjupersonen fysiskt och psykiskt. Framträdande är att flera intervjupersoner menar 
att de har blivit tillfrågade om vissa saker, men att deras erfarenheter inte tas tillvara i 
större utsträckning. Kunskap kan dock rättfärdiga delaktighet av olika anledningar – 
brukares synpunkter kan efterfrågas för att ge sken av brukardelaktighet i beslut som 
gynnar verksamheten. Besluten behöver dock inte nödvändigtvis ligga i brukarnas 
intresse (Hultqvist, 2008). 

I några fall handlade oviljan att ha inflytande i Fischer och Neale (2008) om att 
brukarna kände att behandlingen gick bra utan deras inblandning och att när de tidigare 
hade tagit egna beslut gällande sin behandling så hade de misslyckats. En intervjuperson 
i studien uttrycker medvetenhet om vad som behövs för att behandling ska fungera och 
önskar därför tydliga regler. Några brukare menade att mer ansvar för den egna 
behandlingen skulle vara ett stressmoment, särskilt i början av behandlingen (a.a.). En 
intervjuperson ger uttryck för detta och exemplifierar med att minsta möjlighet att 
lämna behandlingen skulle innebära ett återfall. Både brukare och personal menade att 
de omständigheter som brukare ofta lever i avseende känslighet och oförmåga att ta in 
information gör dem obenägna att ta informerade beslut. Några brukare ansåg dessutom 
att det var motsatsen till inflytande och delaktighet som mer sannolikt var det som 
hjälper dem – de ansåg att de inte kunde motivera sig själva och därför behövde den 
professionelles krav och press på sig (Fischer och Neale, 2008). En intervjuperson ger 
uttryck för just detta och hänvisar till sitt behov att vara styrd i ganska stor utsträckning 
och anger även sin funktionsnedsättning som en anledning till svårigheterna med att ta 
in information. I studien (Bryant, m.fl. 2008a) visade resultatet att nästan alla brukare 
och professionella trodde på principen om brukarinflytande. Intervjupersonerna 
uttrycker samma tro, då de alla menar att delaktighet och kommunikation är 
förutsättningar för en lyckad behandling. Delaktighet i önskad omfattning i beslut som 
rör det egna tillfrisknandet har positiva effekter på såväl självkänsla som motivation. 
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Information 

Tidsaspekten är viktig när det handlar om att ta beslut avseende den egna behandlingen.  
Brukaren måste få tid att väga för- och nackdelar mot varandra för att kunna göra ett 
medvetet val grundat på kunskap och relevant information. Brukaren kan också ha en 
önskan om att diskutera alternativen med någon närstående (SOU, 2011:35). 
Fredrikssons studie (2011) visade att det är svårt för brukare att ta in all information om 
beslut, insatser och behandlingar. Betydelsen av att anhöriga får delta i möten för att få 
information och möjlighet att ställa frågor betonades också. Förmågan till inflytande 
varierar mellan olika grupper, där de största utmaningarna finns i grupper där 
individerna har tillfälligt eller varaktigt nedsatt förmåga att fatta informerade beslut 
(a.a.).  

En viktig del av brukarinflytande är att brukaren får begriplig information (SOU, 
2011:35). Begriplig information innebär att denna i största möjliga mån anpassas till 
brukarens tillstånd, mognad, erfarenhet, kognitiva förmåga, eventuella 
funktionsnedsättning samt till den kulturella och språkliga bakgrunden (Socialstyrelsen, 
2012). De flesta intervjupersoner tycker att informationen de får är tydlig. En 
intervjuperson hänvisar till sin funktionsnedsättning och menar att den försvårar 
förståelsen eftersom intervjupersonen inte kan ta till sig all information som förmedlas 
såväl muntligt som skriftligt. Intervjupersonen behöver därför ta hjälp av någon som 
kan förmedla det väsentliga för att få förståelse för vad som gäller. Brukarens och 
dennes anhörigas kunskaper kan dessutom bestå av värdefull information och kunskap 
som kan vara av nytta för en förbättrad behandling för brukaren eller bidra till de 
professionellas ökade kunskaper i allmänhet (Socialstyrelsen, 2013). Även om 
informationen är lättbegriplig så menar en intervjuperson att man ändå hela tiden måste 
vara insatt i och medveten om sina rättigheter, eftersom det inte är säkert att dessa 
förmedlas i informationen. En intervjuperson framhåller att tydligheten i och 
förmedlandet av information beror på vilken socialsekreterare man har. Förklaringar till 
varför besked dröjer är viktigt för att inte känna sig bortglömd. 

Några intervjupersoner berättar att det inte har diskuterats vad som sker om 
behandlingsplanen inte följs. En del har minne av att det har varit risk för vård enligt 
LVM om behandlingsplanen inte följs, men ingen av intervjupersonerna kan helt säkert 
säga vad som händer vid en avvikelse. Som brukare är man utelämnad till 
socialsekreteraren och dennes förmåga att delge den information som behövs för att 
kunna ta välgrundade beslut. Några av intervjupersonerna har ingen tidigare erfarenhet 
av kontakt med socialtjänsten medan andra har haft en mångårig kontakt. Kunskapen 
om rättigheter varierar därför kraftigt mellan brukare. Intervjupersonerna ger olika 
uttryck för hur de upplevt LVM-förfarandet avseende bemötande. Några 
intervjupersoner ger uttryck för att ha känt sig nedvärderade och ibland inte delgivna 
information på grund av ett pågående missbruk. I Bryant m.fl. studie (2008b) visade 
resultatet att delaktighet inte var ovanligt, men i låg omfattning och att det till stor del 
handlade om ett rent informationsutbyte mellan professionell och brukare. Delaktighet 
vid beslutsfattande var ovanligt och brukarna hade bristande kännedom om sina 
rättigheter till delaktighet, vilket var utmärkande för studien. Även insatser som gjordes 
i syfte att öka delaktigheten hade liten effekt på grund av bristande kommunikation 
mellan professionell och brukare (a.a).  
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En intervjuperson menar att en lång erfarenhet hos socialsekreteraren kan bidra till 
synen på brukare som ”alkisar”, utslagna och ovilliga till förändring, och att det därmed 
finns en inställning som grundas på förutbestämda antaganden och ett misstroende 
gentemot klienten. Detta är en förklaring som även Bryant m.fl. (2008b) ger till de 
professionellas bristande information: i den kultur som i vissa fall präglar 
missbruksvården ses brukarna som passiva och otillräckliga på grund av sin problematik 
och sitt behov av behandling. Att erinra sig ett sådant bemötande kan tänkas ha en 
påverkan på hur man ser på sig själv och hur man blivit bemött som redan utsatt. Någon 
ger uttryck för att se på bemötandet som något som står för socialsekreterarens bristande 
empati, medan andra tycks ta bemötandet mer personligt och därmed påverkas även 
långt senare. Om förutsättningarna varit tydligt uttalade inledningsvis och 
omständigheterna kring ett LVM-förfarande presenterats mer noggrant, så hade 
intervjupersonerna kanske haft en annan inställning. En möjlig väg att gå kan vara att i 
början av en frivillig kontakt informera om att det vid ett eskalerat missbruk finns 
åtgärder som kan bli aktuella enligt LVM och hur detta då går till. Att vara tydlig med 
att det är svårt att ha inflytande under en LVM-utredning kan vara ett sätt att 
förekomma och förbereda brukaren på hur situationen kan komma att se ut. Ett 
fungerande brukarinflytande måste innefatta ett system som delger brukarna 
information om sina möjligheter till delaktighet.  

 

Hinder och möjligheter 

Främjande faktorer för ett ökat brukarinflytande är ekonomiska resurser för utökade 
behandlingsalternativ, förbättrad kommunikation mellan professionella och brukare 
samt kompetensutveckling (Fischer och Neale, 2008). Förbättrad kommunikation 
efterlyses även av intervjupersonerna som efterfrågar regelbundenhet i 
kommunikationen med dem som handlägger deras ärenden. Andra viktiga argument för 
brukarinflytande är effektivitet, legitimitet, egenmakt och återhämtning (Socialstyrelsen, 
2013). Brukarinflytande bidrar till effektivitet eftersom det är mer effektivt att utgå från 
de faktiska behov som finns hos målgruppen än från behov som tolkats fram av andra. 
Några intervjupersoner uttrycker erfarenhet av bristande sådan effektivitet och menar att 
de blivit bemötta som en missbrukare bland andra, där gamla rutiner präglar kontakten 
istället för den enskilda individen. Brukarna får större insikt och därmed ökad förståelse 
och acceptans om de är med och påverkar, vilket medför en ökad legitimitet. En 
intervjuperson bekräftar detta genom sin erfarenhet av att ha blivit placerad på olika 
behandlingshem med dåligt eller inget resultat som följd. När intervjupersonen själv 
fick vara delaktig i valet av behandlingshem medförde detta en känsla av inflytande, 
vilket i sin tur ökade motivationen att fullfölja behandlingen. Intervjupersonen upplevde 
den egenmakt som är en främjande faktor och som bidrar till ökad självkänsla och som 
även medför att de professionella ser på brukaren på ett annat sätt. En intervjuperson 
beskriver ett annat bemötande från socialsekreteraren i takt med framsteg i behandling. 
Makten och ansvaret över den egna tillvaron är viktiga delar i återhämtningen 
(Socialstyrelsen, 2013).  

Långsiktighet som främjande faktor beskrivs av Fischer och Neale (2008) och 
Fredriksson (2011) där uppsatta mål som återupprättad eller förbättrad kontakt med 
familjen, arbete eller ett drogfritt leverne fungerade främjande. Intervjupersonerna 
beskriver brukarinflytande som en förutsättning för en lyckad behandling då det ger 
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utrymme för reflektion, möjlighet till ökad kunskap och utrymme att få säga vad man 
tycker. En intervjuperson menar att brukarinflytande är ett måste, då delaktighet innebär 
en större chans att lyckas. En intervjuperson poängterar att man inte kan tvinga någon 
att bli nykter, varför inflytande och känslan av att ha möjlighet att påverka hur 
behandlingen ska se ut blir viktiga faktorer. I studien Knuuttila, m.fl. (2012) 
undersöktes bland annat hur allians mellan behandlare och brukare stod i relation till 
behandlingsutfallet. Brukarnas tillfredsställelse kunde tydligt förutspås av deras 
värdering av den tidiga alliansen. Andra slutsatser som drogs var att en tidig allians 
mellan brukare och behandlare förbättrar resultatet gällande hur nöjda brukarna är (a.a.). 

Brukarinflytande innebär också att våga vara med öppen med att något, t.ex. en insats, 
inte känns bra eller att man vacklar i motivationen. En intervjuperson påpekar att det är 
viktigt att känna att man vågar säga detta till sin socialsekreterare och att man då blir 
tagen på allvar. Demokrati gör att brukaren kan få möjlighet att ha ett reellt inflytande. 
Ett ökat brukarinflytande kan genom dialog, delaktighet och feedback också leda till 
serviceanpassning där beslutsfattare får ökad kunskap om målgruppernas behov, som i 
sin tur leder till bättre förutsättningar för ökad kvalitet och service (Socialstyrelsen, 
2013). Intervjupersonerna lyfter återkommande delaktighet och kommunikation som 
viktiga förutsättningar för brukarinflytande. Att få möjlighet att reflektera över saker 
som rör den egna problematiken och behandlingen beskrivs av en intervjuperson som en 
avgörande del i återhämtningen. Genom delaktighet och medvetenhet om rättigheter 
upplevde brukarna i Brener m.fl. studie (2009) tillfredsställelse i behandling. 

Forskning inom hälso- och sjukvården visar att ett bra bemötande med ett klient-
/patientfokuserat arbetssätt har positiv effekt på vårdens resultat (SOU, 2011:35). 
Bemötande blir en viktig del i den ojämlika relationen vilken dras till sin spets i de fall 
då tvångslagstiftning tillämpas, där delaktighet står i motsats förhållande till det tvång 
som brukaren har att underkasta sig, skriver Hultqvist (2008). I Fredrikssons studie 
(2011) framhåller brukarna den professionelles förmåga att lyssna och bry sig som 
viktiga faktorer i mötet. Några intervjupersoner bekräftar detta genom beskrivningar av 
att känna att man finns och existerar när man blir respekterad som medmänniska, att bli 
sedd som en individ och inte enbart som missbrukare. Vidare framhölls i Fredrikssons 
studie (2011) samtal med en förtroendeingivande och kunnig person som viktiga 
aspekter. En intervjuperson beskriver detta som viktigt då de egna funderingarna som 
kommer av behandlingssamtalen återkopplas och där behandlaren kan svara på de 
frågor som rör missbrukets funktion och påverkan såväl kroppsligt som själsligt. En 
intervjuperson förmedlar frustration över de papper som ska fyllas i vid olika möten och 
över att de olika representanterna borde ha kännedom om individen utan att behöva 
dokumentera än mer.  

Några intervjupersoner säger att deras erfarenheter av att leva i ett missbruk inte tas 
tillvara. I jämförelse med de professionella ses den egna erfarenheten som något som 
inte är tillförlitligt trots att den kan vara en viktig del i behandlingen eftersom den 
enbart rör den aktuelle brukaren och inte ska tillämpas generellt. En intervjuperson 
uttrycker just att ”professionen vet bäst” och att det är denna som kunskap som väger 
tyngst. Några intervjupersoner menar att man talar om det som intervjupersonen har 
upplevt, men det tycks inte tas tillvara som kunskap att bära med sig i behandlingen. 
Efter att ha levt utsatt och kanske även blivit stämplad på grund av 
missbruksproblematiken sätts självkänslan på prövning. Det som får en individ att gå 
vidare kan komma ur dessa prövningar där misslyckanden och framgångar inte sällan 
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avlöser varandra, och torde generera en självkännedom väl värd att ta vara på när det är 
aktuellt att göra en livsstilsförändring. Brukarna i studien (Fischer och Neale, 2008) 
menade ofta att personal var bäst lämpad att ta behandlingsbeslut åt dem och var 
obekväma med att ta beslut åt sig själva. Brukarna beskrev ofta personal som ”experter” 
och ville inte agera i motsats till rekommendationerna från de professionella. De 
förklarade sin syn på de professionella som experter med hänvisning till deras 
erfarenhet av behandling och deras professionella kvalifikationer. Denna överlägsenhet 
och expertis hos personalen är en del i den maktobalans mellan professionella och 
brukare som kan hindra brukarinflytande (a.a.).  

I regel ser inte intervjupersonerna några nackdelar med brukarinflytande. Det som 
framhålls är att brukare kan manipulera om de får för mycket inflytande. Hänsyn måste 
tas till klientens stabilitet, både vad det gäller omfattningen av missbruket och det 
fysiska och psykiska måendet. Som missbrukare är man bra på att manipulera, säger en 
intervjuperson och menar att en ”blåögd” socialsekreterare kan falla för detta och på så 
sätt underminera behandlingen. Den professionelle ska vara bestämd och i princip utgå 
från att brukaren försöker manipulera, menar intervjupersonen. En intervjuperson tycker 
att det är viktigt att socialsekreterare vågar lämna över ärendet eller be om hjälp i en 
sådan situation eftersom både socialsekreterare och brukare förlorar på att ha en 
dysfunktionell kontakt. Risken för manipulation framhålls även av några av de 
professionella och ett fåtal av brukarna i Fischer’s och Neale’s studie (2008). De 
menade att personer med missbruksproblematik är manipulativa och opålitliga, och att 
det därför var ett argument för att inflytande inte alltid är lämpligt. Några 
intervjupersoner bekräftar detta då de beskriver att lojalitet gentemot myndigheter inte 
är prioriterat i ett aktivt missbruk, där det istället främst handlar om att kunna fortsätta 
missbruket.  

De professionella menade att brukarna ofta hade orealistiska krav på behandlingen och 
därmed behövde begränsas i sitt inflytande (Fischer och Neale, 2008). Detta för att 
brukaren inte skulle påbörja behandling med för höga förväntningar och ambitioner som 
sedan skulle kunna komma att riskera ett misslyckande. Brukarna menade å sin sida att 
de höga förväntningarna handlade om en önskan om snabba lösningar och ett behov av 
hjälp. Dessa önskningar kunde dock motverka inflytandet då de medförde att brukarna 
inte ifrågasatte de professionellas beslut och inte heller bad om särskilda insatser av 
rädsla för att det skulle påverka behandlingen negativt. En del brukare var helt enkelt 
inte intresserade av att ha inflytande (a.a.). Alltför höga förväntningar och ett tillhörande 
bristande omdöme motiverat av behov av snabba lösningar är inget som 
intervjupersonerna gav uttryck för. Någon uttryckte däremot ett stort förtroende för 
behandlaren, varför det egna inflytandet inte bedömdes vara något som 
uppmärksammats mer än att intervjupersonen i fråga kände att det fanns möjlighet att 
påverka. Förtroendet för behandlaren motiverade dock till följsamhet till dennes råd och 
förslag. De professionellas attityder och brukarnas förväntningar utgör således 
dynamiken i behandlingen. Begränsade resurser och utformningen av behandlingen 
påverkar ytterligare förväntningar och attityder. Kombinationer av problem, såsom 
negativa förväntningar, svagt intresse av inflytande, dåliga resurser för behandling o.s.v. 
kan dessutom ytterligare påverka dynamiken såtillvida att små frågor omvandlas till 
stora hinder (Fischer och Neale, 2008). Även om det är möjligt att involvera brukare i 
behandlingsbeslut, så kan det medföra betydande problem (a.a.). 
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En intervjuperson påpekar att det är bra för självkänslan att veta att man själv har varit 
delaktig i sin behandling och att det gör att man inte vill svika det förtroende man har 
fått. Resultaten från Brener, m. fl. studie (2009) visade att brukarnas möjlighet att vara 
delaktiga i behandling är associerat med större tillfredsställelse samt en större känsla av 
att ha uppnått behandlingsmålen. I motsats till sådan delaktighet ger en intervjuperson 
uttryck för erfarenhet av det som av Levin (2013) förklaras som garbage can theory 
(soptunnemodellen). Enligt teorin kan beslut fattas utan att det egentligen föreligger 
något problem. Modellen förklarar beslutsprocesser i organisationer, men belyser även 
den beslutssituation som socialarbetaren befinner sig i (a.a.). 

 

Organiseringens konsekvenser 

Socialtjänstens makt och mandat att intervenera i människors liv bygger på det faktum 
att den upprätthåller samhällets moraliska värden, där den officiella uppfattningen från 
staten är att det sociala arbetet och dess företrädare och organisering ska vara ett 
instrument för att uppnå socialtjänstlagens syften (Levin, 2013). Dessa moraliska 
handlingar tillhör organisationens rutiner och hänger samman med att socialt arbete har 
som uppgift att lösa problem, inte att hjälpa människor i svåra situationer. En 
intervjuperson ger uttryck för detta genom att poängtera vikten av att bli delgiven 
information även när det inte händer något, när besked inväntas och så vidare. 
Intervjupersonen menar att ett telefonsamtal som visar att man inte är bortglömd och att 
man är mer än ett ”ärende” betyder mycket. Sociala institutioner finns för att reglera 
socialt liv och det sociala arbetet är inte en generell service, utan riktas till de på ett eller 
annat sätt utsatta vilket medför en stark moralisk laddning hos organisationernas 
handlande. Även om socialtjänstens uppgift är att minimera problematik som människor 
tillskansar sig genom missbruk, så är bemötandet likväl en viktig del att ta hänsyn till – 
enligt intervjupersonerna något av det viktigaste för att behandling ska vara 
verkningsfull. De människor som de facto har kontakt har trots allt etablerat denna på 
grund av en problematik som skapat ett insatsbehov från en institution som 
socialtjänsten. Att ”problemlösning” är socialtjänstens grundläggande uppgift visar sig i 
de reaktioner som utlöses om socialtjänsten inte utför sitt uppdrag, då kritik från 
allmänheten inte låter vänta på sig (Levin, 2013). Denna uppgift bekräftar Eldh (2006) i 
sin beskrivning av icke-deltagande, vilket innebär att brukaren inte får tillräcklig 
information och därför inte förstår omständigheterna kring sin situation. Istället blir 
brukaren behandlad som ett problem som ska lösas, snarare än som en människa med en 
sjukdom. 

Intervjupersonerna uttrycker att det, när det är ett allvarligt läge, gäller att inte lyssna för 
mycket på brukaren då denne försvarar sitt missbruk in i det sista, åtminstone så länge 
viljan och motivationen inte finns där. Det praktiska arbetet befinner sig dessutom i en 
ständig osäkerhet på grund av den föränderliga värld vi lever i – det går inte att 
tillfredsställa alla krav och förväntningar. Socialarbetare är å ena sidan underordnade en 
politiskt styrd byråkrati där de har liten egen makt samtidigt som de å andra sidan 
befinner sig i organisationens främsta led där de exklusivt möter människor med unika 
problem (Levin, 2013). Detta innebär en oproportionerligt stor makt över människors 
livsvillkor då de ensamma förväntas bedöma vem som ska få ta del av organisationens 
resurser och vem som ska avvisas. Intervjupersonerna bekräftar detta genom sin 
uppfattning om att bemötande till stor del är avhängigt vilken socialsekreterare man 



 

52 

möter – kommunikation och delaktighet är ingen självklarhet utan är till stor del upp till 
den professionelle. Detta är ett handlingsutrymme som kommit av mötet mellan 
välfärdsprofession och byråkrati, där byråkratins rutiner och standardiserade handlande 
och professionens handlingsutrymme skapar en relation mellan professionell och klient, 
vari den mänskliga variationen och komplexiteten omvandlas till byråkratins 
rutinmässiga hantering av ärenden (Levin, 2013). Även Peters (2000) framhåller denna 
standardisering som kännetecknande för institutionens handlingsutrymme och menar att 
ett sätt att konceptualisera institution är dess standardisering av förfaranden och rutiner 
av praxis inom organisationen. Det grundläggande är att institutioner och individer är 
involverade i en pågående samspel, vilket leder till förändring och till och med ersätter 
befintliga institutioner (a.a.). Den standardisering och de rutiner som präglar 
socialtjänsten i dess arbete med att ”lösa problem” är till syvende och sist riktat mot 
individer. Dessa befinner sig dessutom i regel i en utsatt situation där stigmatisering på 
grund av deras leverne inte är ovanligt. Några intervjupersoner ger dessutom uttryck för 
att bli dömda i kontakten med socialsekreteraren – någon säger sig ha blivit nedvärderad 
med hänvisning till ett aktivt missbruk, någon beskriver känslan av att vara ett ”ärende”. 
Komplexiteten i socialtjänstens uppdrag ”att lösa problem” och inte att hjälpa 
människor, detta på ett moraliskt acceptabelt sätt blir tydlig – någonstans på vägen 
riskerar målet för insatsen att hamna i kläm. Påtagligt är att de intervjupersoner som har 
sådana erfarenheter även långt senare, efter år av nykterhet, fortfarande känner sig 
kränkta och dåligt bemötta i den situation i deras liv då de var som skörast. Även om ett 
LVM var deras räddning, så menar de att det kunde ha skötts bättre, utan ytterligare 
kränkningar i en redan kränkande situation. Utåt sett framstår relationen mellan 
socialsekreterare och brukare som personlig, skriver Levin (2013), men består 
egentligen av ett möte mellan en tjänsteman i en av organisationen definierad roll och 
en människa som i all sin komplexitet söker organisationens tjänster. Som tidigare 
konstaterats – relationen mellan brukare och professionell är alltid ojämlik.  

Kategorisering 

Att organisera det sociala arbetet innebär att delvis kartlägga organisationens klienter. 
När kategorier skapas, skapas också gränser för vad som ska ingå och vad som ska 
uteslutas – att exkluderas från en kategori innebär att inkluderas i en annan. Denna 
kategorisering av människor medför att de även kan tillskrivas skam och skuld för sin 
situation, att patologisera beteenden skapar förutsättningar för att vissa grupper legitimt 
kan exkluderas, för att istället kontrolleras och övervakas (Knutagård, 2013). Några 
intervjupersoner bekräftar kategoriseringen såtillvida att de beskriver erfarenheter av att 
bli stämplade i egenskap av missbrukare – som tillhörande en kategori i vilken ”alla är 
likadana”. Den värld som institutionen är skapt att organisera och kontrollera är tänkt 
som varande statisk. Komplexiteten ligger i den föränderlighet som präglar politiskt 
styrda organisationer och dessutom har komplexa och unika individer i, på ett eller 
annat sätt, utsatta situationer som målgrupp (Peters, 2000) Kategoriseringen kan tänkas 
ha en underlättande effekt på detta komplexa arbete, vilken övergripande inte syns vare 
sig i statistik över verksamhetsresultat eller i rutiner och praxis. Praxis och rutiner 
behöver inte ens vara med verkligheten överensstämmande, då de lösa kopplingar som 
beskrivs av Meyers och Rowan (1977) möjliggör en åtskillnad mellan teori och praktik 
som med tiden kan komma att bli standardrutin.  
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Det intervjupersonerna framhåller som viktigt för socialsekreterare att tänka på, är att 
fråga hur brukaren mår och visa ett bra bemötande. Att professionella visar respekt och 
inte är auktoritära eller ser ned på brukaren är betydelsefullt. Likaså är det viktigt att 
inte bli kränkt och förnedrad eller få osanna uppgifter dokumenterade i journalen. En 
annan viktig poäng som framhålls är att professionella inte ska förutsätta att de vet hur 
enskilda brukare fungerar. Istället är det viktigt att lära känna den aktuella, unika 
brukaren och ta del av dennes tankar och känslor. Detta öppnar för möjligheten till en 
förtroendefull relation där brukaren känner sig sedd och respekterad. Som en 
intervjuperson uttryckte det: ”[…] då finns jag […]”. Den kategorisering som 
Knutagård (2013) skriver om, innebär ett moraliskt handlande, vilket Levin (2013) 
beskriver som bedömningar som brukaren tvingas ta till sig och som i sin tur kan 
frammana en än större känsla av hopplöshet.  Dessa av professionen konstruerade 
bedömningar värderar människors handlande – enbart definitionen ”brukare” i sig är 
förknippad med skam (a.a.). Några intervjupersoner bekräftar denna kategorisering och 
någon uttrycker att känslan av att vara maktlös i förhållande till socialsekreteraren. 
Intervjupersonen menar att det inte alltid känts meningsfullt att opponera sig, då 
vetskapen om att brukarens röst inte väger lika tungt som socialsekreterarens redan var 
befäst. De professionellas attityders funktion som hindrande eller främjande faktorer 
bekräftas återkommande av intervjupersonerna. Flera brukare i Fischer’s och Neale’s 
studie (2008) rapporterade att professionella som de mött tidigare hade varit negativa 
eller avvisande mot dem. Sådana negativa attityder hindrar i regel delaktigheten genom 
att underminera brukarnas självkänsla och självförtroende och kan dessutom fungera 
som ett hinder i behandling i sig (a.a.). Flera intervjupersoner bekräftar upplevelsen av 
det som Bryant, mfl. (2008b) beskriver som en kultur som kan prägla missbruksvården, 
där brukarna ses som otillräckliga och passiva på grund av sin problematik. En 
intervjuperson ger uttryck för detta och använder ordet ”lowlife” för att beskriva sin 
upplevelse av hur professionella såg på intervjupersonen när denne befann sig i ett 
aktivt missbruk. 

Makt 

Eftersom kraven från omgivningen är komplicerade och motstridiga, samtidigt som 
kraven inifrån organisationen varierar och kan stå i konflikt med strukturen, så är 
struktur och arbete frikopplade från varandra. Därmed kan arbetet utvecklas och 
förändras utan att påverka strukturen (Levin, 2013). Några intervjupersoner menar att 
professionella måste se den unika brukaren, individen bakom missbruket och inte utgå 
från erfarenheter och de stereotypa bilder av brukare som kan komma att växa fram 
efter många års arbete. Med de olika och oförutsebara krav som kommer med olika 
brukare kan rutiner skapas av varje enskild aktör utan att organisationen påverkas. I 
nyinstitutionell teori fokuseras det förgivet tagna, till exempel socialtjänstens uppdrag 
att lösa problem. Den kritik som framförs mot teorin handlar om att dynamiken går 
förlorad så att det som aktörerna utför inte uppmärksammas (Linde och Svensson, 
2013). Istället fokuserar teorin på det som begränsar aktörernas handlingsutrymme. Det 
kan exempelvis tänkas vara tidsbrist, vilken försvårar ett relationsskapande mellan 
brukare och professionell. Organisationens struktur och kan uppvisa ett särskilt 
arbetssätt och standardiserat förfarande, medan den enskilde aktören kan ha egna rutiner 
som stannar i kontakten mellan brukare och professionell. Institutionalisering gör att de 
som arbetar i en organisation omfattas av en gemensam kultur och uppfattning av den 
sociala verkligheten. Detta får i förlängningen effekt på strukturen och det arbete som 
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utförs inom organisationen. Utåt sett presenteras en rationell verksamhet som samtidigt 
inte tillåts styra arbetet. Förändringar i verksamheten kan ske, men behöver inte påverka 
arbetet, likaväl som arbetet kan förändras utan att det påverkar organisationens skisser 
(Levin, 2013). 

Att förhålla sig professionellt, skriver Ponnert (2013) innebär att väga den egna 
kunskapen mot brukarens önskemål och mot vetenskapen för att utifrån detta fatta 
välgrundade beslut. Då socionomyrket är en profession utan hög status och med ett brett 
spektrum kan det te sig enklare att fatta beslut utifrån brukarens önskemål och utifrån 
vetenskap än att motivera beslut som grundats på den egna kompetensen. Det finns 
därmed en risk att den egna kompetensen erkänns allt mindre betydelse till 
förutbestämda mallars förmån (a.a.). Ingen av intervjupersonerna uttrycker sådana 
erfarenheter, snarare tvärtom då några beskriver att socialsekreterarens kunskap och 
antaganden har varit givna med liten möjlighet till påverkan från brukarens sida.  

En intervjuperson beskriver upplevelsen av att vara i socialtjänstens händer, och att 
inflytandet därmed är inskränkt till de omständigheter som avgör om och hur kontakten 
ska fortsätta. I en kontext där osäkerhet råder, har socialarbetarna att hantera mänskliga 
problem på ett för individen såväl som för organisationen och samhället accepterat sätt. 
Den professionella rollen blir således en mötesplats för samhälleliga värderingar och 
personlig moral vari bedömningar ska ges utrymme i det mellanrum som uppstår mellan 
brukarens unika behov och de regler som präglar organisationens verksamhet. För att 
möta klienten måste den professionelle använda moraliskt och sunt förnuft (Levin, 
2013).  

Det är viljan att göra rätt som är en del av organisationens makt – genom 
socialarbetarens beslut upprätthålls socialtjänstens makt, men framför allt statens och 
därmed samhällsordningen. De individuella aktörernas agerande sker utifrån det sätt 
som de anser vara det rätta utifrån sammanhanget. Människors beteenden styrs genom 
makten att definiera en situation där såväl aktörens som mottagarens beteende styrs 
(Linde och Svensson, 2013). En intervjuperson tror att det, när makten utövas på fel 
sätt, kan handla om hos oförstånd hos socialsekreteraren såtillvida att denne inte inser 
att det är kränkande att vara ”ett ärende” hos socialtjänsten. Institutioners aktiviteter är 
självlegitimerande genom deras upprätthållande av den ordning de är skapade att 
kontrollera. Brukarinflytande kan beskrivas som en del av, eller produkt av, sådan 
aktivitet. För att begreppet ska bli påtagligt och konkret och inte enbart ett kvalitetsmått 
som indikerar aktiviteter som syftar till att förbättra verksamhetens insatser för samtliga 
berörda krävs det något mer. Brukarenkäter och andra ”bevis” på att verksamheten gör 
det som ålagts dem behöver nödvändigtvis inte innebära någon skillnad för den enskilde 
brukaren. Detta i synnerhet inte om den professionelle rutinmässigt uppfyller sina 
åtaganden utan att närmare möta den enskilde. Legitimerande aktiviteter, såsom arbete 
för ett ökat brukarinflytande, kan anses vara ett av de viktigaste målen för en 
människobehandlande organisation att nå. Det faktum att brukarinflytande 
överhuvudtaget kan betraktas som en för arbetet legitimerande aktivitet indikerar dock 
att det finns problem i organisationens sätt att möta enskilda individer. Av de tre 
parterna som har intresse i människobehandlande insatser – samhället, organisationen 
och individen – är intresset för den som är målet för insatsen en av de viktigaste 
faktorerna för en långsiktig och verkansfull effekt. 
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Slutsatser och behandlingspedagogiska implikationer  
Studiens resultat visar att intervjupersonerna inte är införstådda med vad de har rätt och 
möjlighet att ha inflytande över. Den tveksamhet som genom studiens gång präglade 
intervjupersonernas förståelse av begreppet brukarinflytande är talande för det arbete 
som behöver fortsätta. Tydligt i intervjuerna var att intervjupersonerna inte reflekterar 
över sitt inflytande i särskilt stor omfattning. Kontakten med socialsekreteraren som 
myndighetsperson ses i regel som ojämlik med litet utrymme till påverkan, samtidigt 
som relationen till behandlaren beskrivs som mer jämlik. Då kontakten med 
behandlaren förutsätter en inledande kontakt med socialsekreteraren hade en 
beskrivning av förfarandet kunnat tydliggöra socialtjänstens arbete samt brukarens roll i 
processen. Som Levin (2013) skriver, är den makt som socialsekreterare besitter då de 
förväntas bedöma och bevilja eller avvisa individuella behov oproportionerligt stor till 
sin storlek och ett resultat av mötet mellan välfärdsprofession och byråkrati, genom 
vilket individuella variationer standardiseras. För att som brukare under dessa 
omständigheter ha möjlighet att göra sig hörd och uppmärksammad utifrån sin unika 
och komplexa situation krävs således ett fungerande och ett för alla parter tydligt uttalat 
brukarinflytande.  

Resultatet av undersökningen kan te sig kritiskt, men då begreppet brukarinflytande är 
relativt nytt och området är outforskat, kan det förmodas att liknande resultat hade 
framkommit i undersökningar i andra kommuner. Resultatet indikerar svagheter i 
kunskapen om och förmedlandet av ett lagstadgat brukarinflytande, varför den 
information och de tankar som intervjupersonerna delar med sig av kan användas i 
utvecklingsarbetet för ett ökat inflytande. Resultatet kan även tänkas indikera svagheter 
på högre nivå i organisationen, gällande såväl förankrade rutiner och policys som 
implementeringsarbete, vilket får följden att det arbete som direkt påverkar brukaren 
brister. Således kan socialsekreterare och andra aktörer som möter brukare i det dagliga 
arbetet tänkas behöva stöd och tydliga rutiner att arbeta efter för att brukare ska få sitt 
berättigade inflytande på lika villkor och på ett långsiktigt, fungerande sätt. Det finns 
mycket att arbeta med gällande utrednings- och implementeringsarbete för att 
brukarinflytande ska övergå från att vara en för organisationen legitimerande aktivitet 
till en självklar del av behandlingsarbetet. Brukarmedverkan har fått stor 
uppmärksamhet på senare tid och behöver vidareutvecklas för att inte stanna vid att vara 
ett retoriskt begrepp som mäts genom formulär och enkäter utan som de facto 
förekommer i praktiken på ett för individen uppenbart sätt. Risken finns att det annars 
blir en aktivitet som tillåter arbete enligt gamla modeller och där brukarinflytandet har 
olika stort utrymme beroende på organisation och enskilda aktörer. Därmed blir det inte 
heller en självklar del i den redan ojämlika kontakten mellan organisation och individ. 
De undersökningar som gjorts hittills gällande brukarinflytande har haft beskrivningar 
av inflytandeprocessen snarare än utvärderingar i fokus. Dessutom finns det fler 
metoder för inflytande på verksamhetsnivå än på individnivå (Socialstyrelsen, 2011). 
Detta kan anses till viss del stärka uppfattningen av brukarinflytande som ett i mångt 
och mycket retoriskt och för verksamheten legitimerande begrepp. Att metoder för ökat 
inflytande ”fastnat” på verksamhetsnivå indikerar behov av fortsatt utvecklings- och 
utvärderingsarbete. Fortsatta undersökningar kan således behöva fokusera på utfall 
framför process, i arbetet mot ett stärkt inflytande för välfärdens brukare.   
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Missiv 
 

Förfrågan om deltagande i studien med arbetsnamnet Att (vilja) vara 
delaktig – brukares tankar om och erfarenheter av inflytande över den 
egna behandlingen inom socialtjänstens öppenvård för vuxna personer 
med missbruksproblematik. 

 
Hej! 

Vi på socialtjänstens missbrukssektion i X kommun är intresserade av att ta del av dina 
tankar och erfarenheter av inflytande gällande din behandling och de insatser som du 
har tagit del av i din kontakt med din handläggare. För att få en uppfattning om detta 
kommer ett antal intervjuer att genomföras med brukare. Detta är en förfrågan till dig 
om att delta i denna undersökning – det skulle vara väldigt värdefullt och intressant för 
oss att få ta del av dina erfarenheter och tankar. Syftet är att ta reda på hur du som 
brukare upplever att du kan vara med och välja, bestämma och påverka din behandling.  
Jag har formulerat ett antal frågor som handlar om brukarinflytande, men det finns 
också utrymme för dig att berätta det som du tycker är viktigt. 

Jag som genomför undersökningen är även student på Linnéuniversitetet, där jag läser 
på masterprogrammet i missbruks- och beroendevård. Jag ska skriva min 
magisteruppsats nu i vår och resultatet av intervjuerna kommer att vara en del av 
uppsatsen. Mitt intresseområde är brukarinflytande inom socialtjänstens missbruksvård 
för vuxna personer, sett ur brukarens perspektiv.  

Om du är intresserad av att delta så skulle jag vara tacksam om du vill kontakta mig via 
mejl eller telefon. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ca 60 minuter. Som 
tack för din medverkan så bjuder vi på fika intervjun. Din medverkan är helt anonym 
och ingen kommer att veta att du har deltagit eftersom du kontaktar mig för att anmäla 
ditt intresse. Det kommer inte heller att vara möjligt att identifiera dig i den färdiga 
uppsatsen.  

 

Hör av dig till mig via mejl eller telefon:  

lina.myrholm@xxxxxxx.se eller 

lmyds07@student.lnu.se eller på telefon/sms: 

072 – XXX XX XX 

 

Med hopp om vidare kontakt! 
 

Mvh, 

Lina Myrholm 
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     2014-02-19 

 

Deltagare i studien med arbetstiteln Att (vilja) vara delaktig – 
brukares tankar om och erfarenheter av inflytande över den egna 
behandlingen inom socialtjänstens öppenvård för vuxna personer med 
missbruksproblematik. 

Namnet på studien kan komma att ändras i det färdiga resultatet. 

 

Hej! 

Vi på socialtjänstens missbrukssektion i X kommun är intresserade av hur brukare i 
kommunen upplever möjligheten att ha inflytande över sin behandling. För att ta reda 
på detta kommer ett antal brukare att intervjuas och du får detta brev eftersom du har 
tackat ja till att delta i studien. Syftet är att ta reda på hur du som brukare upplever att 
du kan vara med och välja, bestämma och påverka din behandling. Dina erfarenheter är 
mycket intressanta för oss att ta del av. Jag som ska intervjua dig är även student på 
masterprogrammet i missbruks- och beroendevård vid Linnéuniversitetet, Växjö. Under 
vårterminen 2014 ska jag skriva min magisteruppsats. De intervjuer som jag ska göra 
blir en del av det som kommer att framställas och presenteras som en magisteruppsats 
på Linnéuniversitetet i Växjö senare i vår. 

 

Under intervjun kommer jag att använda mig av frågor som jag har formulerat i förväg. 
Frågorna handlar om brukarinflytande och det finns möjlighet för dig att berätta det som 
du tycker är viktigt. Jag kommer att spela in intervjun, som beräknas ta ungefär 60 minuter.  

 

Etiska riktlinjer  

Ditt deltagande är helt anonymt och det kommer inte att vara möjligt för någon att veta 
att du har deltagit och vad du har svarat. Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns 
det etiska riktlinjer. Jag använder mig av de riktlinjer som presenterats av 
Vetenskapsrådet.  För att göra allt jag kan för att ditt deltagande ska vara etiskt riktigt 
vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag 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 vem jag 
är, vilken utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
avbryta ditt deltagande. 
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Samtyckeskravet – innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte tycker känns bra så diskuterar vi det och finner nya alternativ, eller så kan du 
avsluta ditt deltagande i studien. 

 

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

 

Nyttjandekravet  – innebär att du ska vara helt införstådd med 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. 

 

Kursansvarig, som har det yttersta ansvaret, och som även är min handledare har 
doktorsexamen. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens 
innehåll och etiska aspekter. Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är 
motiverad att delta i studien. För mig är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av 
dina erfarenheter, då det är just dem som jag intresserar mig för. 

 

 

Handledare och kursansvarig: Mikael Dahlberg 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Lina Myrholm 

lmyds07@student.lnu.se 

lina.myrholm@xxxxxxx.se 

 

 

   

 



Bilaga I 

4� 

Intervjuguide 
• Bakgrund 

o Ålder 

o Kön 

o Vilken typ av missbruksproblematik har Du? Sedan hur länge? 

o Hur lång erfarenhet har Du av kontakt med socialtjänstens öppenvård p.g.a. 
missbruksproblematik? 

o Under vilka förutsättningar inleddes kontakten (frivilligt, krav från 
arbetsgivare etc.)? 

 

• Begreppet brukarinflytande 

o Hur uppfattar Du begreppet brukarinflytande, dvs. kan du välja, bestämma och 
påverka den hjälp eller det stöd du får av socialtjänsten? 

o Har Du fått information om Din rätt till inflytande över Din behandling? 

� Om ja – överensstämmer den informationen med verkligheten?  

• Om nej – vad tänker Du om det? 

� Vad innebär rätten till inflytande, så som Du uppfattar det? 

� Har du fått information om något som Du inte har möjlighet att påverka? 

 

• Förutsättningar för brukarinflytande 

o Vilka är förutsättningarna för brukarinflytande, tycker Du?  

o Finns det något som Du tycker att det är särskilt viktigt att handläggare bör 
tänka på när de arbetar med och träffar sina klienter? 

o På vilket sätt anser Du att brukarinflytande är viktigt/oviktigt?  

 

• Erfarenheter av brukarinflytande 

o Anser Du att Du har inflytande i Din kontakt med öppenvården? 

o Motsvarar det inflytande Du har din uppfattning om hur det ska se ut? 

o Tycker Du att dina erfarenheter av missbruksproblematik tas tillvara? 

� På vilket sätt kan Du bidra med kunskap om att vara brukare? 

o Diskuterar Du och socialsekreteraren Dina önskemål om inflytande? 

� Hur tycker Du att det fungerar? 

o Tycker Du att den information Du får på mötena är lätt att förstå? 

 

• Brukarinflytandets omfattning 
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o Vad tycker Du om omfattningen av Ditt inflytande? 

o Finns det tillfällen då man kan ha för mycket inflytande? 

o Finns det något sätt som Du inte har inflytande på? 

o Finns det tillfällen då Du tycker att det kan vara bättre att ha mindre inflytande 
än annars? 

o Har inflytandet betydelse för Din motivation och att Du stannar kvar i 
behandling? 

 

• Inflytande över behandlingsplanen 

o Vet Du vad det står i din behandlingsplan? 

o Var Du delaktig när Din behandlingsplan skrevs? 

o Är Du informerad om/diskuterar Du och socialsekreteraren gemensamt hur 
avvikelser från behandlingsplanen kommer att hanteras? 

o Känner Du att det är okej att tacka nej till en föreslagen insats? 

 

• För- och nackdelar 

o Vilka fördelar ser du med brukarinflytande? 

o Ser Du några nackdelar med brukarinflytande? 

 

 


