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Denna kvalitativa studie undersöker hur praktiker inom 
socialtjänstens missbruks- och beroendevård förhåller sig till 
brukarinflytande. Vidare undersöks hur brukarinflytande i 
relationell mening påverkar förhållandet mellan praktiker och 
klient. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med 
en kvalitativ ansats. Studien bygger på fem semi-strukturerade 
intervjuer med yrkeserfarna praktiker inom socialtjänstens 
missbruks- och beroendevård. Resultatet tolkades utifrån 
relationell pedagogik som det beskrivs av Jonas Aspelin och Sven 
Persson samt Moira von Wrights pedagogiska rekonstruktion av G. 
H. Meads teori om människors intersubjektivitet. Resultatet visar 
att praktiker inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård 
upplever brukarinflytande som en central och nödvändig faktor i 
arbetet. Brukarinflytande bidrar även till att stärka samarbetet i 
relationell mening vilket är essentiellt för en positiv 
behandlingseffekt. 



 

Förord 
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INTRODUKTION 
 
Många människor är eller har varit brukare i någon form. Som brukare åsyftas en person 
som använder (brukar) en eller flera av kommunens eller landstingets tjänster som 
exempelvis klienter/patienter, pensionärer, elever, funktionshindrade, föräldrar som har 
barn inom barnomsorg eller skola för att nämna några.  
Samhällets välfärdstjänster har många gånger blivit föremål för omfattande kritik, dels 
vad gäller bemötande men även för att inte beakta eller tillvarata brukarnas egna 
kunskaper och erfarenheter. Många klienter med missbruksproblematik har en sedan 
länge upprättad kontakt med vården. Klienterna förfogar över mycket kunskap, dels vad 
gäller bemötande men även hur vården kan utvecklas och bli mer tilltalande för 
personer med behov av hjälp och stöd. Att ta vara på denna kunskap kan betraktas som 
en investering. Samtidigt finns ett stort behov att ytterligare stärka villkoren för 
brukarinflytandet eftersom bristande resurser i form av tid, ekonomi eller ointresse trots 
allt begränsar förutsättningarna för brukarinflytande inom missbruks- och 
beroendevården (SOU, 2011:35). 
Denna studie undersöker hur praktiker inom socialtjänstens missbruks- och 
beroendevård arbetar med brukarinflytande och vilka möjligheter klienten har att kunna 
påverka vårdens planering och genomförande. Brukarinflytande innebär en justering i 
maktbalansen mellan praktiker och klient och det ökar också kunskapen om klientens 
erfarenheter och behov (Revstedt, 2014). Att ge klienten beslutsmandat över sitt eget liv 
stärker självförtroendet och förändrar självbilden samtidigt som praktikern får en ökad 
förståelse och kunskap om klienten (Jansen, 2010). På samma sätt som att granska 
framgångsfaktorer kommer studien även ta reda på vilka hinder och nackdelar praktiker 
upplever i arbetet med brukarinflytande. Vidare undersöks hur brukarinflytande i 
relationell mening påverkar förhållandet mellan klient och praktiker. 
Studien har en pedagogisk inriktning där relation, motivation och kommunikation på 
interpersonell nivå är centralt. Praktikerns relationella kompetens kan vara högst 
avgörande för ett lyckat behandlingsresultat, ibland mer avgörande än 
behandlingsmetoden i sig. Alliansens betydelse i en förändringsprocess anses många 
gånger vara fundamental för ett positivt resultat (Jansen, 2010). Praktikerns 
förhållningssätt är betydelsefullt liksom att arbetet genomsyras med visst mått av 
ordning och struktur. Brukarinflytande bidrar inte bara till att öka klientens förståelse 
för vård och omsorg utan också en ökad kunskap om demokratiprocessen (SOU, 
2011:35). Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i relationell pedagogik som det 
beskrivs av Jonas Aspelin, Sven Persson samt i det pedagogiska mötet som det beskrivs 
av Moira von Wright (se sidan 10).  
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Begreppsdefinitioner 
 
 

Brukare/klient 
Ett samlat begrepp för personer som individuellt erhåller behovsprövade insatser från 
socialtjänsten. Insatserna kan vara av olika omfattningar beroende på behov och 
inkluderar även dem som får vård enligt lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (Socialstyrelsen, 2014). Definitionen brukare 
används synonymt med klient i uppsatsen. 

Brukarinflytande, brukarmedverkan och brukardelaktighet 
Dessa begrepp beskriver att individen på olika nivåer är delaktig eller har möjlighet att 
påverka beslut om stöd eller insatser som rör dem själva. Brukarinflytande syftar på den 
enskildes delaktighet som en förutsättning för insatserna medan brukarmedverkan och 
brukardelaktighet anger att mottagaren av insatserna på något sätt är delaktig i 
processen (Socialstyrelsen, 2014). 

 
Brukarperspektiv 

Arbetsgruppen för brukarutvärdering definierar brukarperspektiv på följande sätt:  
”Ett brukarperspektiv kan bara ses och uttryckas av brukarna själva. 
Detta är ett av flera relevanta och legitima perspektiv på socialt arbete. 
Forskare och professionella kan närma sig detta perspektiv på olika sätt. 
När det sker kan socialtjänstens verksamhet utvecklas så att brukarnas 
önskemål, kunskaper och erfarenheter står i centrum.”  

(Socialstyrelsen, 2005, s.7). 
 

Empowerment 
Empowerment syftar till individens tro på sig själv och sin egen möjlighet till 
förändring. Praktikerns roll grundar sig på ett aktivt engagemang i en process av 
samarbete och ömsesidigt lärande med klienten (Askheim & Starrin, 2007). 
 

Praktiker/missbrukshandläggare 
Används synonymt i studien och avser de yrkesverksamma som i tidigt skede 
möter klienter och står för bedömning samt beslut om olika insatser. 
 

Respondent/intervjuperson 
Används synonymt i studien och avser de personer som medverkar i 
intervjuerna 
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Bakgrund 
I slutet av 1960-talet kom ökade krav från fackföreningarna som gällde medinflytande 
på arbetsplatser. Utöver de demokratiska rättigheter människorna redan hade som 
samhällsmedborgare, kom succesivt krav på ökat inflytande i olika organisationer samt 
medbestämmande inom vård- och välfärdssektorn (Askheim & Starrin, 2007). För 
grupper med långvariga brukarrelationer blev detta högst angeläget. Exempelvis 
startade olika handikapprörelser i världen och i Sverige infördes personlig assistans som 
ökade brukarens inflytande genom att de själva kunde välja vårdgivare och bestämma 
vad som skulle göras. På så sätt blev brukarna experter på sitt eget område menar 
Askheim & Starrin (2007). 
Under 1970-talet hade ett flertal av Sveriges kommuner för avsikt att finna nya modeller 
för att öka medborgarnas inflytande. Det ökade inflytandet avsåg främst att gälla inom 
verksamheter som äldrevård, skola och daghem. Avsikten var att öka kvaliteten på 
kommunernas tjänster samt stärka stödet för den enskilde medborgaren. En ny 
socialtjänstreform trädde i kraft den 1 januari 1982 och de tre vårdlagarna 
socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdlagen ersattes med 
socialtjänstlagen (SoL) (Thunved, 2012). Lagen innebar ett genombrott för individens 
självbestämmande och för en mer demokratisk syn på det sociala arbetet. I 
portalparagrafen som sammanfattar lagens ändamål beskrivs klart och tydligt att hänsyn 
ska tas till individens ansvar, utveckla individens resurser samt respektera 
självbestämmanderätt och integritet. Den lyder: 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas  

- ekonomiska och sociala trygghet 
- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktiva deltagande i samhällslivet 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet.”  
(Thunved, 2012, s. 41). 

Då det gäller personer med missbruksproblematik fastställs att socialnämnden aktivt ska 
sörja för att den enskilde får erforderlig vård och att nämnden ska planera vård och hjälp 
i samförstånd med den enskilde (5 kap, 9§ SoL).  
Historiskt sett har den enskilde vårdtagaren haft en svag ställning men flera åtgärder 
som främjar brukarinflytandet har på senare tid upprättats. Hälso- och sjukvården är 
skyldig att erbjuda en vårdgaranti som anger väntetider för besök, behandling samt 
operation. Stärkta krav har också genomförts för att inom ramen för den enskildes 
samtycke upprätta individuella planer inom socialtjänsten (SOU, 2011:35). Enligt 
missbruksutredningen (SOU, 2011:35) konstateras emellertid att dessa åtgärder i 
mycket begränsad omfattning bidragit till ökat brukarinflytande för personer med 
missbruksproblem. En anledning är att delar av socialtjänsten samt hälso- och 
sjukvården har ett moraliserande förhållningssätt till personer med missbruksproblem 
och bedömer att tillstånden är självförvållade visar utredningen. Detta är ett bekymmer 
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eftersom ett respektfullt bemötande är en grundläggande förutsättning för lyckas uppnå 
ett bra resultat menar Börjesson och Karlsson (2011). 
Med ett stärkt brukarinflytande var avsikten att höja kvaliteten på insatserna och därmed 
förbättra resultaten i vården.  Brukarnas egna erfarenheter och kunskaper ansågs vara en 
värdefull tillgång i val av insats. Ökad förståelse och känsla för sammanhang innebar en 
ökad förmåga för klienten att hantera nya utmaningar och medverka i processen 
(Börjesson & Karlsson, 2011). Brukarinflytande utgör också en viktig del för 
tillämpning av evidensbaserad praktik (EBP) vilket kan beskrivas som ett 
förhållningssätt och en metod eller process i mötet med klienten. Praktikern integrerar 
sin egen och/eller sina kollegors erfarenheter, söker stöd i forskningen samt lägger vikt 
vid klientens egna värderingar och förväntningar i val av behandlingsmetod (Oscarsson, 
2009).   
Brukarinflytande kan ske antingen på individuell eller kollektiv nivå. På individuell 
nivå deltar den enskilde aktivt i den egna planeringen och på kollektiv nivå sker 
representation genom brukarorganisationer i olika ledningsgrupper med syfte att 
förbättra missbruks- och beroendevården på systemnivå och verksamhetsnivå (SOU, 
2011:35). Ett annat exempel på brukarinflytande är då brukarorganisationer genom så 
kallade brukarråd har utsedda representanter som med jämna mellanrum träffar 
företrädare för kommun och landsting i syfte att påverka verksamheten. Det 
förekommer även brukarrevisioner där hela processen leds av brukare och utformas 
genom samtal, intervjuer eller enkäter i samarbete med andra brukare (Socialstyrelsen, 
2013). 
Brukarorganisationer utgör en betydelsefull kunskapskälla där stora kollektiva 
erfarenheter gagnar struktur- och verksamhetsutveckling inom vården. Att tillämpa 
brukarinflytande ställer dock krav på struktur och långsiktig strategi. Planering, 
genomförande och uppföljning är ledord och direkta förutsättningar för 
brukarinflytande, liksom att systematiskt följa upp samt utvärdera insatsernas effekter 
(Socialstyrelsen, 2013). Brukarinflytande är som beskrivits ovan en central faktor i 
utvecklingsarbetet för insatser inom missbruks- och beroendevården. En annan viktig 
faktor i klientarbetet är att skapa förutsättningar för den enskilde att minska skadorna 
eller helt ta sig ur ett missbruk. Några av dessa beskrivs närmare i kommande stycke 
som behandlar ämnet motivation och relation. 
 

Motivation och relation 
I statens offentliga utredningar (SOU, 2011:35, s. 26) står i en förkortad version 
följande att läsa: 

”Stärkt ställning för individen. Genom att stärka den enskildes ställning 
tas den enskildes motivation och erfarenheter bättre tillvara i 
planeringen, genomförandet och utvecklingen av vården. Motivation är 
en avgörande framgångsfaktor för att vården ska ge resultat.” 
 

Motivation är en avgörande framgångsfaktor och en förutsättning för att stöd- och 
behandlingsinsatser ska hjälpa personer med missbruksproblem att åstadkomma en 
bestående förändring i livet. Brukarinflytande som beskrevs tidigare är ett av flera steg i 
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syfte att åstadkomma en förändring, och förändring kräver medverkan och motivation. 
Motivation är en färskvara som snabbt kan växla beroende på känslomässiga pendlingar 
inför och under en behandling. Klientens tidigare erfarenheter, självbild och syn på sin 
nuvarande situation måste därför beaktas av praktikern, likaväl som klientens tankar om 
problemlösningar och möjlighet till att påverka den egna framtiden (Melin & Näsholm, 
1998). Tidigare erfarenheter av att lösa problem, lyckade eller misslyckade är 
betydelsefulla för motivationen att våga genomföra förändringar. Klient och praktiker 
måste skapa en ömsesidig förståelse för mening och sammanhang som är essentiella 
villkor för motivation och vilja till förändring menar Melin och Näsholm (1998).  

Kännetecknande för flertalet av de klienter med missbruksproblem som socialtjänsten 
möter är just avsaknad av motivation (Revstedt, 2014). Den mindre gruppen, personer 
med hög motivation, är generellt sett vid bättre fysisk och psykisk hälsa och kan därför 
tillgodogöra sig stöd och behandling i högre grad än den lågmotiverade gruppen menar 
Revstedt (2014). Paradoxalt nog får klienterna med störst behov inte den hjälp de 
behöver eftersom flertalet av behandlingsmetoderna bygger på ett aktivt samarbete 
mellan klient och behandlare. Revstedt (2014) kallar detta för en motivationsparadox. 
Melin och Näsholm (1998) poängterar att praktikern i mötet med en svagt motiverad 
klient inte reflexmässigt ska betrakta denne som omotiverad. Även om 
motivationsgraden är låg kan den utgöra en tillräcklig grund för att inleda ett 
förändringsarbete. Klienter som visar en positiv inställning till särskilda 
behandlingsinstitutioner eller behandlingsmetoder står redan i beredskap inför ett 
förändringsarbete vilket i sin tur kan betraktas som att klienten är motiverad (Melin & 
Näsholm, 1998).  

Under kartläggningen av en klient är det nödvändigt att ta reda på hur genomgripande 
förändringar klienten är beredd på att genomgå. Oavsett var i missbrukskarriären 
klienten befinner sig varierar benägenheten att inleda ett förändringsarbete, trots 
klientens vetskap om att det är nödvändigt menar Melin och Näsholm (1998). Flera 
orsaker kan leda till en ambivalent eller osäker inställning hos klienten inför en 
förestående insats. Osäkerheten kan dels bottna i rädsla för att misslyckas, dels kan det 
handla om en osäkerhet om förändringen kommer förbättra eller försämra livskvaliteten 
och dels kan det finnas en otrygghet inför de nya relationer som klienten måste 
bemästra (Melin & Näsholm, 1998). Förändringsarbete är en process i flera steg där 
många faktorer samspelar och kraven måste därför anpassas till en rimlig nivå som är 
möjlig för klienten att uppnå. För att uppnå särskilda mål eller ställda förväntningar 
måste en tilltro finnas till den egna förmågan att klara av dessa. Om klienten inte tror sig 
klara av eller ens har viljan att försöka göra något åt sin situation är klienten sannolikt 
heller inte motiverad menar Revstedt (2014). 

Som tidigare nämnts är relationen mellan klient och praktiker en grundläggande faktor 
för ett motivationsarbete. Relationen i sig är dels till hjälp för klienten och samtidigt ett 
medel för kommunikation varför relationsskapandet i sig är en mycket betydelsefull 
faktor (Bernler & Johnsson, 2001). Ingen behandling kan ske utan en relation. 
Poängteras bör att alla praktiker och klienter är unika individer och förutsättningarna för 
att utveckla en motiverande relation av den anledningen varierar. Praktikern har dock ett 
ansvar att utveckla och stärka relationen med klienten och inte tappa sitt engagemang 
och därmed riskera att klienten blir negativt bekräftad (Revstedt, 2014). Med andra ord 
är det praktikerns uppgift att stärka både relationen och motivationen hos klienten men 
ansvaret kräver inte att praktikern måste lyckas med alla klienter. Ansvaret ligger i att ta 
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initiativ och att göra sitt bästa för att hjälpa klienten att komma igång av egen kraft 
menar Revstedt (2014). 
Inte sällan framhålls teorier om att en behandlingsmetod har en sekundär betydelse 
eftersom den terapeutiska alliansen mellan praktiker och klient anses vara fundamental 
för ett tillfrisknande (Melin & Näsholm, 1998). Av den anledningen är det högst 
betydelsefullt för praktikern att ägna stor omsorg åt att skapa en god personrelation. 
Bemötandet exponerar det tillmätna värde en praktiker tillskriver en klient. Genom ett 
förtroendefullt förhållningssätt och agerande kan praktikern utforma gemensamma 
förändringsmål och skapa förutsättningar för en god arbetsallians. Endast klienten kan 
förändra sig själv men genom en allians kan praktikern lyfta fram väsentliga delar eller 
tankar hos klienten som eftersträvar att åstadkomma en förändring (Jansen, 2010). Sett 
över tid kan alliansen betraktas som en process snarare än en fast struktur eftersom den 
lever, utvecklas och förändras. Alliansen ska befästas under den tid som behandlingen 
pågår eller så länge som den behövs (Bernler & Johnsson, 2001).  
Emellanåt används metaforiskt uttrycket ”agent i sitt eget liv” som syftar på att klienten 
själv deltar och styr i sin egen förändringsprocess. Då det under processens gång sker 
positiva förändringar utifrån klientens eget initiativ, ökar detta samtidigt stabiliteten och 
självkänslan hos klienten (Jansen, 2010). Jansen (2010) beskriver att praktikerns roll 
innebär att vara både inspiratör och kravställare och att klienten tillåts att ta en aktiv del 
i beslut som handlar om hans eller hennes eget liv. Beskrivningen handlar till stor del 
om brukarinflytande, även om inte benämningen används. Relationella faktorer som 
handlar om samarbete, där klienten har en röst att påverka beslut, känner sig därigenom 
delaktig i processen. Genom alliansen skapas också ett lärande menar Jansen (2010) 
som består i förändrad självuppfattning. Lärandet skapar i sin tur förutsättningar för 
klienten att bemästra sina svårigheter på ett nytt sätt.  

 

Brukarinflytande och demokrati 
Tanken med demokratisamhället är att det skall bygga på människors lika värde. 
Demokrati ska existera på flera olika nivåer, på nationell nivå, i föreningsliv eller på 
familjenivå för att nämna några exempel. Sverige styrs genom en representativ 
demokrati som bygger på att medborgarna har valt ut en grupp människor som har till 
uppgift att föra deras talan. Systemet med representativ demokrati tillåter inte ett direkt 
deltagande av medborgarna i beslutsfrågor utan detta sker genom förtroendevalda som 
är satta att föra medborgarnas talan. Under senare delen av 1960-talet ansågs den 
nuvarande representativa demokratin inte vara tillräcklig, utan folket måste få mer 
inflytande än bara fri åsiktsbildning och allmänna val. Följden blev att termen brukare 
eller brukardeltagare togs i bruk (Vedung & Dahlberg, 2013). 

Kritik har framförts mot ordet brukare eftersom det kan upplevas som stigmatiserande 
och nedsättande menar Vedung och Dahlberg (2013). Det är inte bara personer som är 
föremål för insatser från socialtjänsten som förkastar begreppet, även från professionella 
har röster höjts som menar att ordet har en problematisk innebörd. I akademiska 
sammanhang avser benämningen brukare ett betydligt bredare perspektiv som 
exempelvis kan innefatta elever, museibesökare eller publik på ett kommunalt eller 
statligt evenemang. Att öppna upp för att ersätta begreppet brukare, och istället tala om 
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medborgare eller människor skulle bli en för allmän term och innebörd (Vedung & 
Dahlberg, 2013). 
Under de senaste åren har intresset kring brukarinflytandets betydelse ökat. Många 
brukare av sociala tjänster har varit kritiska till de få möjligheter till inflytande över sin 
egen behandling. Möjligheten till att anpassa sin individuella behandling genom en 
valsedel är obefintlig (Vedung och Dahlberg 2013). Att få delta i beslut som rör 
individen eller som har ett allmänt intresse innebär ett erkännande som fullvärdig 
medborgare. För människor som befinner sig i utanförskap är detta högst essentiellt 
(Börjesson & Karlsson 2011). 

 

Empowerment 
Empowerment är idag ett vedertaget begrepp inom socialt arbete. I strävan mot 
välbefinnande vill vi känna oss starka, kraftfulla samt känna att vi har möjlighet till att 
påverka vårt liv. Empowerment har utvecklats ur ordet power som handlar om att bygga 
upp motivation och kraft för att orka styra livet i en positiv riktning, en förmåga att 
mobilisera motkraft mot sådana faktorer som begränsar och förtrycker (Jansen, 2011). 
Empowerment står för styrka, att människor som lever i utsatthet samlar kraft med 
vilken de sedan kan använda för att komma ur sin situation. Empowerment kan också 
beskrivas som en form av egenmakt, att den enskilde ska kunna styra över sin egen 
situation. Praktikern arbetar med att ge ett emotionellt stöd som består i att uppmuntra, 
ge beröm, stärka vi-känslan och gemenskapen menar Jansen (2011). Genom att fokusera 
på resurser, erfarenheter och färdigheter stöttas och stärks klienten i sin tro på sig själv. 
Klienten måste själv kunna formulera sina mål och samtidigt ha en vetskap om att han 
eller hon inte är ensam om problemet (Askheim & Starrin, 2007).  
Empowerment och paternalism representerar två skilda förhållningssätt i arbetet med 
socialt utsatta människor. Den paternalistiska modellen att lösa sociala problem bygger 
på över-och underordning, där individen betraktas utifrån ett objektsperspektiv snarare 
än ett subjekt. Människor som lever i utsatthet antas inte själva vara kapabla att ta beslut 
som är bäst för dem, de besluten kräver expertis eller myndighet. Människor i allmänhet 
bedöms vara okunniga och behöver därför hjälp att civiliseras för sitt eget bästa enligt 
den paternalistiska modellen (Askheim & Starrin, 2007). Det paternalistiska synsättet 
utgår från att klienten söker hjälp hos experten med sitt problem. Experten ställer en 
diagnos och sätter sedan in behandling. På så sätt drar expert och klient en fördel 
eftersom bägge parter känner, och är behövda av varandra menar Askheim och Starrin 
(2007). Paternalismens grund har alltid haft en stark ställning i samhällsutvecklingen i 
tron att veta hur människor vill bo, hur de ska bete sig, vilka kläder de ska använda och 
vad de ska äta för att nämna några exempel.  

Den offentliga sektorn kritiseras ofta för att kvaliteten på tjänsterna inte står i paritet 
med kostnaderna. Välfärdstjänster såsom socialtjänsten väcker emellanåt kritik för att 
klienterna inte behandlas med respekt eller att de inte i tillräcklig hög grad tillåts 
använda sina egna resurser. Brukarinflytande och empowerment har som tidigare 
nämnts introducerats som nya radikala begrepp inom välfärdssektorn i syfte att öka 
klienternas makt över sin egen situation. Samtidigt utgör empowerment en paradox. Är 
det möjligt att maktgöra de maktlösa?  Askheim och Starrin (2007) ställer frågan om det 
ens är möjligt för en person att maktgöra en annan person. För praktikern handlar det 
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främst om att konkretisera premisser och skapa förutsättningar för klienten att ta 
kontroll över sitt eget liv (Askheim & Starrin, 2007). 
Empowerment är ett sätt att stärka en människa som saknar makt över sitt liv men det 
kräver kunskap, socialt stöd och materiella resurser för att kunna realiseras. Askheim 
och Starrin (2007) ger konkreta exempel på hur empowerment-baserat socialt arbete kan 
praktiseras, några av dem återges här: 
• Inga pekpinnar, uppmuntra istället klientens egna initiativ och deltagande i 
samhällslivet. Ta synpunkter och önskemål på allvar. 
•  Stärk klientens tilltro till den egna förmågan att fatta beslut som gäller insatser från 
samhället för att hjälpa klienten. 
•  Företräd klienten och hans eller hennes intressen i kontakter eller förhandlingar med 
beslutsfattare, myndigheter, bostadsbolag, arbetsförmedling eller i andra situationer då 
klienten behöver hjälp och stöd för att argumentera för sin sak. 

•  Skapa möjlighet för klientens integrering i samhället och verka för att mänskliga 
rättigheter följs i den mån klienten saknar kunskaper om detta.  

•  Öka medvetenheten om sambanden mellan den situation klienten befinner sig i och 
det samhälleliga system som har innebörd för hans eller hennes situation. 

Empowerment-baserat arbete är ett emotionellt arbete. Praktikern måste ha en naturlig 
medkänsla för andra människor, en förmåga till känslomässig samhörighet och kunna 
känna medlidande. Äkta känslor ger stöd för klienten och främjar klientens 
empowerment.  

 

Tidigare forskning 
Rance och Treloar (2014) har i en kvalitativ studie, baserad på 60 intervjuer undersökt 
hur brukare och behandlingspersonal ser på den terapeutiska relationen inom missbruks- 
och beroendevården. Studien följde ett forskningsprojekt utfört av New South Wales 
Users and Aids Association (NUAA) som gick ut på att brukarna på tre olika 
behandlingshem i South Wales skulle få ökat inflytande i verksamheten. Cirka tio 
personer, både brukare och personal från var och ett av behandlingshemmen 
intervjuades initialt och sedan följdes detta upp efter sex månader. En av brukarna 
uppgav att möjligheten att göra sin röst hörd är betydelsefull för att kunna känna sitt 
eget värde som människa. 
Flera av brukarna i studien upplevde ett stort glapp mellan dem och 
behandlingspersonalen och betonade betydelsen av att bli bekräftade. Brukarna 
upplevde att de endast utgjorde pjäser i en verksamhet som gick ut på att personalen 
skulle lära brukarna hur de skulle leva sitt liv. I studien framkom att brukarnas 
möjlighet till inflytande över behandlingen stärkte relationen och påverkade 
behandlingsresultatet positivt (Rance & Treloar, 2014). 
Friberg (2006) har i sin avhandling studerat hur brukarnas syn på den egna, 
handläggarens och politikernas olika roller. Resultatet som baseras på 
enkätundersökningar i fyra kommuner i södra Skåne visar att brukaren ser sig själv som 
en resurs, rådgivare, samarbetspartner och en förlängning ut i samhället. Handläggarens 
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roll är enligt brukaren den som sitter på kunskap i sakfrågor samt genomför och 
verkställer beslut. Handläggarna upplevs som serviceinriktade samt en tillgång för 
brukaren. Politikerna är dem som bereder uppdrag, anger ramarna och har det yttersta 
ansvaret anser brukarna (Friberg, 2006). I sin slutsats talar Friberg (2006) även om 
värdegrundsförändring till ett mer individinriktat synsätt. Mindre kommuner tenderar att 
dra fördel av en närmare kontakt mellan brukare och handläggare. 
Bryant, Saxton, Madden, Bath och Robinson (2007) har studerat brukarnas och 
behandlares syn på brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården i Australien. 
Studiens resultat stödjer sig på intervjuer med 64 anställda från lika många 
behandlingsenheter samt 179 brukare. Deras gemensamma inställning är att 
brukarinflytande är viktigt för att höja kvaliteten inom missbruks- och beroendevården. 
Brukarna ser gärna en närvaro av brukarrepresentanter vid beslut om hur verksamheten 
skall bedrivas. Drygt hälften av brukare och personal uppger att de önskar ha 
brukarrepresentanter närvarande vid planering som rör verksamheten (Bryant et al., 
2007). 

Schulte, Moring, Meier och Barrowclough (2007) har undersökt vilka förändringar som 
krävs för att förbättra kvaliteten inom missbruks- och beroendevården enligt brukare 
och behandlingspersonal. Studiens resultat baseras på totalt 97 semi-strukturerade 
intervjuer. Av dessa var 46 personer brukare och resterande 51 personer var praktiker 
från lika många behandlingsenheter i norra England. Brukarna önskade kortare 
väntetider till behandling. De föreslog även en ökad personaltäthet, eftervård i större 
utsträckning och fler kontaktmannasamtal i form av strukturerad rådgivning. Brukarna 
efterfrågade också personal med egna erfarenheter av missbruk. Anledningen uppgavs 
vara att personer med egen erfarenhet av ett missbruk lättare kan sätta sig in i brukarens 
situation och därmed bygga upp en trovärdig relation dem emellan. Två tredjedelar av 
de tillfrågade önskade att få närvara vid personalrekryteringar. De uppgav också att 
största möjligheten till att kunna påverka vården var genom utvärderingsenkäter. 
Studien visar att brukarinflytande leder till mer engagerade och nöjda brukare. Att öka 
kunskapen om brukarinflytande anses viktigt för att minska klyftan mellan vi och dem 
(Schulte et al., 2007). 
Patterson et al. (2008) har tittat närmare på hur brukarna själva uppfattar 
brukarinflytande. De utförde en kvalitativ studie i England med 139 respondenter 
fördelat på behandlingspersonal och brukare i åldern 20 år och uppåt. Synen på 
brukarinflytande var mycket varierande beroende på tidigare erfarenheter. En grupp av 
brukarna uppgav att brukarinflytande får dem att känna sig involverade i beslut som 
gäller den egna behandlingen. Några såg brukarinflytande som en möjlighet att påverka 
endast genom utvärderingsblanketter. En liten del av brukarna ifrågasatte även sin egen 
trovärdighet eftersom de använder olagliga substanser. Brukarna tvivlade på sin egen 
förmåga att avgöra vad som var bäst för dem själva. Andra var mer positiva och menade 
att brukarinflytande var en rättighet eftersom det berörde deras egna liv och behandling. 
Dåligt självförtroende påverkade också dem i tron att deras åsikter var utan värde. 
Studiens resultat visar att ökat brukarinflytande har möjlighet att jämna ut maktbalansen 
och stärka den terapeutiska relationen (Patterson et al., 2008). 

I en rikstäckande kvalitativ studie utförd inom missbruks- och beroendevården i 
Australien fick 492 klienter svara på frågan hur de såg på deras möjligheter till 
inflytande över sin egen behandling. Respondenterna i undersökningen deltog i ett 
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behandlingsprogram eller hade nyligen avslutat en behandling för opiatmissbruk eller 
missbruk av centralstimulerande medel. Drygt hälften av deltagarna uppgav att de var 
delaktiga i utformandet av den egna behandlingsplanen samt att de var informerade om 
sina rättigheter till inflytande. Studien visade att brukarinflytande påverkade klienterna 
positivt och fler klienter än tidigare upplevde att de uppnådde önskade 
behandlingseffekter (Brener, Resnick, Ellard, Treloar & Bryant., 2009). 
Sara Hultqvist (2008) belyser i sin kunskapsöversikt tidigare forskning kring 
brukardelaktighet i välfärdssystemen. Det empiriska materialet innehåller flera svenska 
studier framarbetade under åren 1995 till 2007. Materialet består av FoU rapporter, 
utvärderingar, artiklar i tidskrifter samt aktuell akademisk forskning. Hultqvist (2008) 
visar i en utvärdering av socialtjänsten att brukarnas åsikter inte alltid efterfrågas inom 
individ- och familjeomsorgen. Det framgår också att brukarna inte sällan har negativa 
uppfattningar av socialtjänstens dubbla roller som dels innebär medbestämmande för 
klienterna i form av brukarinflytande och dels kan komma att innebära ett 
tvångsomhändertagande.  

Klientbegreppets innebörd har förskjutits och i verksamheter som bedrivs av 
kommunernas individ- och familjeomsorg finns en tydlig begränsning för individen att 
fritt välja välfärdsleverantör. Det existerar inget alternativ. Hultqvist (2008) menar att 
de direktdemokratiska inslagen i form av ökad valfrihet stärker individen i rollen som 
brukare av vissa välfärdstjänster medan andra brukare kvarstår som svaga i relation till 
välfärdsstatens system. I diskussioner kring brukarinflytandets roll handlar det om en 
demokratisk och en ekonomisk betydelse samt även en kunskapsmässig. Offentliga 
verksamheter bedrivs likt vinstdrivande företag med betoning på individens fria vilja 
och val. Brukardelaktighetens roll kommer alltmer att handla om att förbättra 
verksamheten än till frigörelse för marginaliserade grupper. New public management är 
namnet på denna företeelse (Hultqvist, 2008). 
 

Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att belysa hur praktiker inom socialtjänstens missbruks- och 
beroendevård uppfattar brukarinflytande samt hur brukarinflytande i relationell mening 
påverkar förhållandet mellan klienter och praktiker.  

Studien bygger på följande frågeställningar: 
•Hur uppfattar praktiker brukarinflytande inom socialtjänstens missbruks- och 
beroendevård? 
• Hur upplever praktiker brukarinflytandets påverkan i relationell mening?  
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Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig i relationell pedagogik som det beskrivs 
av Jonas Aspelin, Sven Persson samt Moira von Wrights pedagogiska rekonstruktion av 
G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet. Genom det relationella perspektivet 
ser vi vem människan är och kan bli, samt hur personliga möten och mellanmänskliga 
relationer skapar förutsättningar för en förändringsprocess. 

 

Relationell pedagogik 
Människan utvecklas, lär och växer i sina relationer med andra människor. Skapandet 
av relationer är en förutsättning för vår existens beskriver Aspelin och Persson (2011) 
som en antropologisk grundtanke om relationell pedagogik. Begreppet relationell 
pedagogik, eller relationernas pedagogik som det också kan kallas, sammankopplas 
ibland med feministisk utbildningsteori men också med omvårdnadsvetenskap och då 
främst runt studier om etiska patientrelationer. Relationell pedagogik kan främst 
beskrivas som ett teoretiskt synsätt på utbildning.  

Den relationella pedagogikens fundament består av personliga möten mellan människor 
men innefattar också en ontologisk dimension som rör personliga och mellanmänskliga 
relationer (Aspelin & Persson, 2011). Författarna Aspelin och Persson (2011) beskriver 
ett tvådimensionellt perspektiv för att få en helhetsförståelse för människan och det 
sociala livet, en samverkansdimension och en samvarodimension. Med 
samverkansdimensionen avses en socialt konstruerad process medan 
samvarodimensionen betecknar ett ontologiskt personligt möte. 
För att få en överblick i ämnet presenteras här några av de grundtankar som enligt 
Aspelin och Persson (2011) utgör stommen för relationell pedagogik. En av 
grundtankarna är antropologisk och avser läran om människan som individ och 
gruppvarelse. Människan föds, utvecklas och anpassas i förhållande till olika livsmiljöer 
och jaget uppstår i relationer med andra människor. Den värld jaget relaterar till består 
av antingen subjekt eller objekt och det är genom intersubjektivitet som människan 
förverkligas menar Aspelin och Persson (2011).  

En annan av essenserna i relationell pedagogik grundar sig i synen på relationerna i 
människors utbildning (Aspelin & Persson, 2011). Relationer beskrivs som dynamiska 
och för att förstå relationens betydelse för utbildning måste man utgå ifrån samhälleliga 
förhållanden som exempelvis organisationer, system eller institutioner. Den ska även 
utgå från sociala förhållanden såsom roller, grupper eller aktörer samt interpersonella 
förhållanden som representeras av tankar och känslor som exempel. Centralt i en 
pedagogisk kontext placeras relationen i mötet mellan människor (Aspelin & Persson, 
2011).  

Utbildningens primära syfte ska vara att stödja människors relationella utveckling. 
Utbildning ska fostra människan till en fri, ansvarstagande och kärleksfull individ 
snarare än att utveckla andra färdigheter. Elevens utveckling är målet för utbildningen, 
inte elevens individuella förmågor, funktioner eller färdigheter (Aspelin & Persson, 
2011). Utbildningsuppdraget kan tolkas som en förening av kunskapsutveckling och 
demokrati som bygger på personliga möten. Relationen mellan elev och lärare kan 
aldrig bli helt jämlik. Pedagogik kräver en solid och stark relation och genom elevens 
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förtroende för läraren motiveras han eller hon att ta ansvar både för sitt lärande och sin 
sociala utveckling. Eleven ska också stimuleras till förtroende för andra personer, 
grupper, system eller faktorer i samhället menar Aspelin och Persson (2011).  

I relationell pedagogik beskrivs kunskap snarare som relationell än instrumentell. 
Människan äger kunskap om saker men den primära kunskapen utgörs av 
relationsflödet. Målet med utbildning är relationsskapandet med medmänniskorna. En 
av lärarens funktioner är att möjliggöra elevens utveckling av kunskaper, normer och 
färdigheter med mera. Innehållet, det vill säga objektet ska integreras med subjektet. 
Eleven ska få hjälp med att förstå omvärlden och sin relation i förhållande till denna. 
Lärarens personlighet beskrivs som betydelsefull för att utveckla relationell pedagogik. 
Eleven lär sig både indirekt och direkt genom lärarens personlighet och relation till 
eleven. Den huvudsakliga kontexten i lärandet är interaktion. Aspelin och Persson 
(2011) använder också benämningen samverkan. Författarna menar att undervisningen 
är konstruerad runt en social dimension med mängder av verbala och ickeverbala gester. 
När en person gör som en annan handlar detta inte om att kopiera ett beteende utan 
snarare att själv sätta sig in i en annan människas situation för att förnimma dennes 
avsikter menar von Wright (2000) i sin pedagogiska rekonstruktion av G.H. Meads 
teorier. Detta kallar istället Mead för gest och poängterar dess betydelse för insikten av 
intersubjektiviteten. Mead menar också att gesten får en mening endast genom social 
samverkan och drar slutsatsen att i en konversation kan responsen på en gest därför inte 
handla om imitation (von Wright, 2000). Meads olika begrepp om gest och attityd 
benämns som en ”begynnande handling” där gesten är den första uppenbara fasen i en 
social handling på vilken den andre reagerar genom att antecipera, det vill säga 
föregripa handlingen.  
von Wright (2000) låter frågan om människans unika sammansättning och individualitet 
löpa som en röd tråd genom sin pedagogiska rekonstruktion. Subjektiviteten, det vill 
säga själva ”jaget” behandlas från två perspektiv, det punktuella samt det relationella. 
Med det punktuella perspektivet avses, då subjektiviteten ses som ett individuellt 
resultat av omständigheter eller egenskaper vilka kan isoleras ur sitt direkta 
sammanhang. Det relationella avser ett perspektiv där individen betraktas i relation till 
andra människor eftersom förutsättningen för individens existens är existensen av andra 
individer.  
Intersubjektivitet är en delad upplevelse eller psykologiskt tillstånd beskriver von 
Wright (2000). Emellertid förhåller det sig stundtals att inte allt kan delas. Praktikern 
kan knappast skapa förutsättningar för intersubjektivitet om klienten inte har möjlighet 
eller för avsikt att tillgodogöra sig relationen. Omvänt, intersubjektivitet kan knappast 
skapas om praktikern saknar professionalitet och kompetens att skapa en 
upplevelsegemenskap med sin klient. von Wright (2000) benämner subjektivitet då hon 
talar om individens jag, själv, identitet, och personlighet. Intersubjektivitet handlar om 
socialitet och det som sker mellan människor, grunden till meningsskapandet. I 
individens kommunikation med andra människor föds vår individualitet (von Wright, 
2000).  
Aspelin och Persson (2011) talar om två grundläggande förhållningssätt från läraren, ett 
individuellt respektive ett personligt. Båda förhållningssätten är naturliga delar i ett 
pedagogiskt arbete menar författarna. Läraren bör möta eleven som Du samtidigt som 
många situationer kräver att läraren agerar som individ och förhåller sig till eleven som 
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ett objekt. Pedagogiskt arbete är ingen linjär process från lärare till elev utan parterna 
påverkar varandra. Relationen mellan elev och lärare ser också annorlunda ut än lärare – 
elev. Eleven har ingen erfarenhet av att vara lärare men läraren har en gång varit elev 
och kan därför lättare ta dennes perspektiv och förstå innebörden av att vara subjekt för 
pedagogisk påverkan.  

 
 

Metod 
 

Under metodkapitlet kommer en redovisning av den filosofiska ståndpunkt som använts 
som utgångspunkt. Även planeringsarbetet samt tillvägagångssättet redovisas för att ge 
läsaren en tydlig bild av hela arbetet, från början och till studiens resultat. Vi belyser 
även vilka etiska övervägande som tagits i beaktande för att ingen i 
undersökningsgruppen skall komma till skada. Vid val av forskningsmetod utgick vi 
från syfte och problemformulering.  

 

Metodologiska utgångspunkter 
I en kvantitativ metod söker forskaren oftast skillnader och samband medan en 
kvalitativ metod används när forskaren försöker tolka och förstå hur människor 
uppfattar och tänker kring vissa ämnen (Patel & Davidson, 2003). Syftet med studien 
var att undersöka hur praktiker inom socialtjänsten förhåller sig till brukarinflytande 
samt hur brukarinflytande i relationell mening påverkar förhållandet mellan klienter och 
praktiker. Därför var en hermeneutisk utgångspunkt lämplig för att ge svar på våra 
forskningsfrågor. 

 

Hermeneutisk utgångspunkt 
Det hermeneutiska perspektivet har en syn om att människor är unika och intresserar sig 
för skillnader människor emellan (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) handlar 
hermeneutik om förståelse och tolkning. Hermeneutik kan beskrivas som ett ramverk 
till att tolka text på ett trovärdigt vis. Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att 
tolkningar av sociala företeelser ligger i hermeneutiska forskares intresse. Den 
hermeneutiska tolkningen innebär att skapa en giltig och gemensam förståelse av 
meningen i en text. Förförståelse inom ett specifikt område ligger till stor grund för 
tolkning av saker och ting (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför är kvalitativa data som 
samlas in vid en undersökning med en hermeneutisk utgångspunkt mycket känsliga för 
forskarens värderingar och forskarens förförståelse. Problemet inom hermeneutiken och 
dess tolkningar är att den egna verkligheten inte behöver överensstämma med andras 
(Thurén, 2007). Forskarens tolkningar av det utskrivna intervjumaterialet skall stämma 
överens med vad respondenterna vill få fram (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann 
(2009) tar upp ett par orsaker som ökar riskerna för feltolkning. Till skillnad från den 
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fysiska intervjun har kroppsspråket förlorats på ljudupptagningen och på det utskrivna 
intervjumaterialet har rösten, tonfallet och andningen förlorats.  
 

Ett begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Det handlar om att ingen 
blir fullärd inom ett område. Förförståelsen uppdateras genom forskarens erfarenheter. 
Erfarenheter ger en tydligare bild över ett specifikt område och blir därmed lättare att 
tolka och förstå, men ingen blir någonsin fullärd (Thurén, 2007). 

 

Kvalitativ metod 
Vid kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ, sker datainsamlingen i form av 
mjuk data som avser kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 
2003). Med ett kvalitativt metodval finns möjligheten att gräva djupare i en specifik 
fråga till skillnad från en kvantitativ metod som många gånger är styrd utifrån enkätens 
utformning (Thurén, 2007). 
Eftersom studiens syfte var att undersöka hur praktiker ser på brukarinflytande, ansåg vi 
att en kvalitativ metod var lämplig. Genom att använda en kvalitativ metod fokuserar 
man på respondenternas erfarenheter och upplevelser vilket ger respondenten en stor 
frihet i utformningen av sina svar (Patel & Davidson, 2003). Enligt Bryman (2011) 
lägger det kvalitativa perspektivet en större tyngd på ord än den kvantifierande 
insamlingen vid analys och data. Det kvalitativa perspektivet är tolkande och skapande i 
sin natur. Med hjälp av en kvalitativ metod är det möjligt att studera mer ingående inom 
ett specifikt område (Thurén 2007). Kvalitativa intervjuer har genom åren varit till stor 
nytta för att öka kunskapen inom de flesta yrkesområden. En kvalitativ metod har under 
senare år blivit en självklarhet i forskning inom socialt arbete. Metoden är lämplig att 
använda sig vid studier om människolivets handlande och lärande. 

Bryman (2011) beskriver hur arbetsgången stegvis ser ut när man arbetar utifrån en 
kvalitativ metod.  

1. Forskningsfrågor arbetas fram. 
2. Lämpliga deltagare väljs ut.  

3. Insamling av data.  
4. Tolkning av data.  

5. Begreppsmässigt och teoretiskt arbete. Under detta steg slipas det på 
forskningsfrågorna vilket kan leda till att ytterligare data behöver samlas in. 

6. Rapporten skrivs fram innehållande resultat och slutsatser. 
 

Planering och genomförande 
Urval 
Efter att vi kommit fram till vilken information studien eftersökte för att besvara 
forskningsfrågorna, påbörjades en informationssökning genom urval. Bryman (2011) 
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menar att ofta tenderar målgruppen som eftersöks bli för stor för att data skall kunna 
sammanställas. Därför måste studiens urval spegla de specifika egenskaper som för 
studien är relevanta (Bryman, 2011).  

Några av de urvalsmetoderna Bryman (2011) nämner för kvalitativa studier är: 
Sannolikhetsurval 

Urval gjort på slumpmässig grund så sannolikheten för att respektive enhet i 
populationen känns till. 

Randomiserat urval 
Motsatsen till ovan nämnda; Här elimineras den mänskliga faktorn vid urvalet så varje 
enhet i populationen äger lika stor chans att väljas.  
Snöbollsurval 

En form av bekvämlighetsurval. Forskaren söker kontakt med ett fåtal relevanta 
personer sett till studien och använder därefter deras kontaktnät för att söka ytterligare 
respondenter.   
Till vår studie fann vi ingen av ovan nämnda urvalsmetoder passande utan valde att 
tillämpa det som kallas purposive sampling vilket är synonymt med ett målinriktat 
urval. Med purposive sampling menas att studien riktas mot en speciell grupp som för 
studien uppfyller relevanta kriterier. Syftet är att ringa in den undersökningsgrupp som 
har lämpligast kunskap för att kunna ge svar på studiens forskningsfrågor (Bryman 
2011).  
Beträffande urvalsstorlek spelar flera aspekter in. För det första finns det inget givet 
svar på hur stor eller litet själva urvalet bör vara. Vad som kan sägas är att studien 
givetvis bör sträva åt att få urvalet ”stort nog”. I hänseende till urvalets storlek speglar 
även ting så som kostnader och tid för analys in (Bryman, 2011).  
Inför denna studie kontaktades fem missbrukshandläggare inom socialtjänsten, fördelat 
på tre olika kommuner i södra Sverige. Kriterierna som ställdes på intervjupersonerna 
var mer än 1 års yrkeserfarenhet inom missbruks- och beroendevården samt en för yrket 
relevant utbildning. Intervjupersonerna bestod av tre män och två kvinnor mellan 30 till 
65 år med varierande yrkeserfarenhet från drygt ett till 40 år. I medeltal uppgår 
respondenternas yrkeserfarenhet till 17 år. 
 

Datainsamling, semistrukturerad intervju 
”Vårt postulat är att ju bättre man förbereder en intervju, desto högre blir 
kvaliteten på den kunskap som produceras i intervjuinteraktionen, och 
desto bättre blir förutsättningarna för den behandling som sker av det 
insamlade intervjumaterialet” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 115). 

En intervju är ett samtal med ett specifikt mål. Avsikten med en kvalitativ intervju är att 
erhålla skildringar från intervjupersonens livsvärld. Kvale och Brinkmann (2009) 
skriver om betydelsen av grundliga förberedelser inför intervjuerna för att de ska uppnå 
sitt syfte. Vid en semistrukturerad intervju används en intervjuguide utformad med olika 
teman för att styra in samtalet på olika områden. Intervjuguiden är i själva verket en 
minneslista över olika teman som diskuteras under den semistrukturerade intervjun 
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(Bryman, 2011). Intervjuaren tillåts vara flexibel i intervjuguiden och så även 
respondenten. Bryman (2011) betonar även hur viktig tolkningsprocessen är under 
intervjun vad gäller mönster, beteenden och händelser kring respondenten.  

Vid designen av intervjuguiden är det essentiellt att besluta om den ska bestå av öppna 
eller slutna frågor. Intervjuguiden kan bestå av öppna och/eller slutna frågor. Några 
fördelar med öppna frågor är att respondenterna kan svara fritt utifrån sin egen tolkning 
av frågorna utan att tankarna påverkas av intervjuaren.  Respondenten riskerar inte att 
påverkas av frågans utformning utan får möjlighet att svara med egna ord. Nackdelarna 
är att det omfattande arbetet gällande transkribering och analys blir tidskrävande. Slutna 
frågor ger mer jämförbara svar och är mindre tidskrävande att transkribera och 
analysera. Dock tenderar slutna frågor ge mindre fylliga svar och även leda 
respondenten i en avsedd riktning (Bryman, 2011).  
Vi valde att använda öppna frågor vilket vi ansåg lämpligt eftersom de gav uttömmande 
och tydliga svar. Bryman (2011) skriver om fem grundläggande råd att ta i beaktande 
vid utformningen av en intervjuguide: Sortering av teman i lämplig ordningsföljd för att 
få en röd tråd genom intervjun. Flexibilitet krävs för att intervjun ska få ett bra flyt. 
Frågor och teman ska vara välformulerade för att svara på det som eftersöks. Frågorna 
ska vara lättbegripliga och inte ledande. Bakgrundsfakta ska noteras om 
intervjupersonen för att minska risken för feltolkning under den senare analysfasen. 

Innan intervjuerna genomfördes beslutades att intervjuerna skulle genomföras med en 
intervjuperson och en respondent. Vid intervjuerna användes dubbla inspelningsenheter 
för att säkerställa att ingen information kunde gå förlorad vilket Bryman (2011) också 
rekommenderar. Det var en digital diktafon samt en telefon där vi använde oss av 
programmet Irecorder. Efter transkriberingen behöll vi intervjuerna för att ha möjlighet 
att lyssna flera gånger på utvalda delar som uppfattats svårtolkade. Allt inspelat material 
raderades efter studiens publicering. 
Intervjuerna ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats i fyra av fallen samt på 
allmän neutral plats vid en av intervjuerna. Bryman (2011) menar att intervjuerna bör 
ske på avskild plats där respondenten inte påverkas av omgivningen eller andra 
omständigheter. Bryman (2011) skriver också om vikten av pilotstudier för att testa hur 
intervjuguiden fungerar och vad som krävs för att öka kvalitén på denna. Efter intervjun 
är det en fördel att notera hur intervjun fortlöpte och om någon yttre omständighet stört 
eller påverkat intervjupersonen.  

Intervjuguiden i denna studie är indelad i fyra olika teman (se bilaga III): 
Bakgrund som beskriver respondentens yrke och arbetsuppgifter. 

Praktikern och brukarinflytande beskriver hur respondenten upplever att arbeta med 
brukarinflytande. 

Klienten och brukarinflytande beskriver hur respondenten uppfattar klientens syn på 
brukarinflytande. 

Brukarinflytande i relationell mening avser att ta reda på hur brukarinflytande 
påverkar relationen mellan klient och praktiker samt hur kunskap utbyts dem emellan.  
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Databearbetning och analys 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades ljudupptagningarna till textformat. 
Processen kan enligt Bryman (2011) ta upp till sex timmar att transkribera för varje 
timme inspelad intervju. Det är en fördel om personen som skriver ut intervjuerna har 
samma utbildning eller erfarenhet som respondenterna för att undvika felaktigheter och 
få ett bra flyt i texten (Bryman, 2011). 
Bryman (2011) menar att det är viktigt att transkriberingen av intervjumaterialet sker 
ordagrant och i sin helhet. För att minska risken för feltolkningar rekommenderas att 
flera läsare tolkar texten. Det föreligger risk för feltolkning om inte intervjun med 
respondenten transkriberas ord för ord menar Bryman (2011). Under analysfasen 
användes en teknik som kallas meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär en 
sammanfattning från längre uttalanden till kortare, där innebörden i uttalandet inte 
förändras. Meningskoncentrering sker stegvis. Nedan följer arbetsgången utifrån fem 
olika steg (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

1. Forskaren läser igenom den transkriberade texten för att skaffa sig en 
helhetskänsla av vad respondenten vill uttrycka. 

2. Forskaren utreder vad respondenten menar i varje enskilt uttalande. 
3. Alla uttalanden sorteras in i olika teman utifrån respondentens synvinkel, som de 

tolkas av forskaren. 
4. Nästa steg består av att sortera bort teman som inte gagnar studiens syfte. 

5. I det sista steget klipps de teman som är till nytta för studiens resultat samman i 
en beskrivande text. 

Själva ståndpunkten i meningskoncentrering beskrivs enligt följande: 
”… I en sådan form av meningskoncentrering kan man analysera 
omfattande och ofta komplexa intervjuer genom att leta efter naturliga 
meningsenheter och utveckla deras huvudteman. Dessa teman kan sedan 
göras till föremål för mer omfattande tolkningar och teoretiska analyser” 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 222-223). 

 
Analysfasen inleddes med att intervjuerna skrevs ut i pappersform. Teman som gagnar 
studiens syfte sorterades ut. Tillämpning av brukarinflytande och brukarinflytande i 
relationell mening blev de teman vi ansåg svarade bra till vårt syfte. Relevanta citat 
sorterades in under lämpligt tema och redigerades därefter till läsbar text utan att ändra 
innebörden av uttalandena. I resultatdelen varvas citat med sammanfattande och 
beskrivande text utifrån hur vi tolkar citaten. 
 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om att oberoende vilken forskare som arbetar med studien skall 
samma resultat uppnås. För att öka tillförlitligheten på studien skriver Bryman (2011) 
om fyra kriterier som är viktiga att ta i beaktande: 
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Trovärdighet 

Kvalitativ forskning handlar om att tolka sociala företeelser vilket kan leda till delade 
uppfattningar om vad informanten har för åsikter. Därför är respondentvalidering ett 
hjälpmedel som används för att stärka sina egna tolkningar. Respondentvalidering 
innebär att man delger respondenterna resultatet för att förvissa sig om att tolkningarna 
stämmer.  
Överförbarhet 

Eftersom antalet respondenter ofta är få vid kvalitativa studier är det viktigt att vara 
noggrann och djupgående under studien så forskare kan bedöma om delar av 
informationen går att spegla över en större grupp. För att säkerställa överförbarheten i 
studien är det viktigt att vara noggrann i arbetet innan, under och efter 
intervjutillfällena.  
Pålitlighet 

För att andra forskare ska kunna bedöma hur pålitligt resultatet är måste en fullständig 
redogörelse över arbetets gång redovisas i metodkapitlet. De val och beslut som tagits 
under arbetets gång ska dokumenteras.  
Möjlighet till att styrka och konfirmera 

Viktigt är att forskaren har handlat i god tro och inte medvetet låtit sina egna 
värderingar påverka resultatet. Granskarens uppgift är att bedöma om studiens resultat 
är tillförlitligt. Föra att studien ska uppfylla detta krav ska intervjuaren hålla intervjun 
och intervjuguiden fri från egna värderingar.  

För att öka kvaliteten på studien har vi tagit ovanstående kriterier i beaktning. I 
kvalitativa studier används emellanåt respondentvalidering för att stärka trovärdigheten 
i studiens tolkningar. Anledningen till att vi inte använde oss av respondentvalidering 
var en resursfråga i form av tid. Istället har vi delat och diskuterat våra tolkningar av 
respondenternas uttalanden sinsemellan för att på så sätt skapa en form av gemensam 
tolkning. För att läsaren skall kunna följa arbetsgången har vi försökt att beskriva så 
tydligt som möjligt vilka val och beslut som tagits under studiens gång. Detta har 
dokumenterats i metodkapitlet samt stärkts genom referenser från metodlitteraturen. Vi 
har även varit noga med utformningen av intervjuguiden samt försökt undvika att ställa 
ledande frågor vid intervjuerna och arbetat utifrån visionen att intervjuerna skall 
transkriberas ordagrannt. 
Forskning påverkas av många olika faktorer och en av dem är forskarens personliga 
åsikter, känslor och tolkningar. Frågan är vad personliga värderingar betytt i tidigare 
forskning och om det är möjligt att erhålla en värderingsfri vetenskap. En helt 
värderingsfri vetenskap är med största säkerhet en utopi men det hindrar inte att 
principen om objektivitet behåller sin giltighet och att divergensen mellan objektiv fakta 
och värdering så långt som möjligt beaktas.  
Inför uppsatsarbetet var vi medvetna, att redan genom ämnesvalet som handlar om 
brukainflytande, ägde vi vissa förkunskaper, åsikter och tankar som kan påverka sättet 
att utforma intervjuer, transkribera och analysera dem. Faktorer som egna värderingar, 
förförståelse och kontext påverkar oss i forskningsprocessen men genom att ständigt 
påminna oss och vara medvetna om dessa faktorer arbetar vi för att reducera dem. 
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Forskningsetiska överväganden 
I studien har vi haft för avsikt att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 
bygger på anonymitet, integritet, konfidentialitet och frivillighet. Dessa principer 
beskrivs närmare nedan. 
Informationskravet handlar om att informera intervjupersonerna vad som är syftet 
med undersökningen. Det är viktigt att tydligt informera att deltagandet är frivilligt och 
att det när som helst under studiens gång är tillåtet att avbryta sin medverkan. Det ska 
också framgå vilka moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011). 
Vetenskapsrådet (2002) nämner också hur önskvärt det är delge intervjupersonerna hur 
och studien kommer offentliggöras. 
Samtyckeskravet innebär att forskningsdeltagarna själva ska ha möjlighet att avgöra 
om de vill delta i studien. Om en forskningsdeltagare är omyndig så krävs 
vårdnadshavarens godkännande (Bryman, 2011).  

Konfidentialitetskravet betyder att forskningsdeltagarnas personliga uppgifter måste 
behandlas med största försiktighet så de inte kan identifieras eller att obehöriga kan 
utnyttja informationen (Bryman, 2011). 
Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast kommer användas till den studien 
som forskningsdeltagarna informerats om (Bryman, 2011). 
 

För att upplysa intervjupersonerna om vetenskapsrådets fyra etiska krav gjordes ett 
utskick via mail. Informationen bestod av kortare presentation av studien samt ett 
förtydligande av vetenskapsrådets fyra etiska grundprinciper. Intervjupersonerna fick 
veta att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. För att uppfylla nyttjandekravet 
förvarades inspelningarna i säkert förvar för att inte komma i orätta händer. När behov 
inte längre fanns av det inspelade materialet raderades inspelningarna på båda enheterna 
och den transkriberade pappersbaserade och digitala texten förstördes. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet noterades inga uppgifter i studiematerialet som kunde leda till 
identifiering av intervjupersonerna. För att särskilja på intervjupersonerna tilldelades de 
fiktiva namn. Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att 
intervjupersonerna noggrant informerades om studiens syfte samt att deltagandet är 
frivillig och kan närsomhelst avbrytas om de så önskar. 

 
 

 

RESULTAT 
 

Intervjupersonerna i undersökningen benämns varken med namn, ålder eller kön för att 
inte avslöja deras identitet. Intervjupersonerna arbetar som handläggare inom 
socialtjänsten för vuxna personer med missbruksproblematik och samtliga har 
socionomutbildning eller likvärdig utbildning. De är alla erfarna missbrukshandläggare 
med varierande anställningslängder och jobbar i olika kommuner i södra Sverige. 
Närmare beskrivning görs inte för att undvika all form av identifiering av 
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intervjupersonerna. Personerna som citeras i undersökningen benämns fortsättningsvis 
som intervjuperson A till E. 
I resultatet redovisas delar av intervjuinnehållet samt en teoretisk problematisering av 
resultatet. Den teoretiska problematiseringen fördjupar förståelsen av det empiriska 
resultatet och med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt görs jämförelser med 
tidigare forskning. Resultatet redovisas under två övergripande teman: Tillämpning av 
brukarinflytande samt Brukarinflytande i relationell mening. Under respektive tema 
följer underrubriker för att förtydliga resultatets innehåll.  
 

Tillämpning av brukarinflytande  
Under detta tema presenteras intervjupersonernas beskrivning av brukarinflytande under 
följande tre rubriker: Ta del och delta, Det första vi talar om och Det går inte få allt. 

 

Ta del och delta 
Intervjupersonerna anser att brukarinflytande är en central del i behandlingsarbetet och 
att klienternas rättigheter måste beaktas utifrån sociallagarnas utformning. 
Intervjupersonerna ger en samstämmig bild av att klienten måste vara delaktig i 
behandlingsprocessen för att nå en positiv behandlingseffekt, det räcker inte att bara ta 
del av planeringen. Intervjuperson B nedan menar att mötesordningen med klienten 
blivit annorlunda och gått ifrån strukturerade möten till ostrukturerade samtal. Samtalen 
leder till en bättre bild av klienten och dennes livssituation samtidigt som klienten 
medverkar och kan påverka beslut över förestående insatser menar intervjupersonen. 

 

Intervjuperson B: Ja, det är jätteviktigt att brukaren har inflytande över 
sin behandling och på senare tid jobbar vi mer aktivt med det här med 
brukarinflytande … För när jag började var det kanske inte så mycket 
med det, men på senare tid är det liksom ingen struktur i de här mötena 
med klienterna … Det är liksom mer att man samtalar … I och med det 
blir det en nogrann kartläggning … Och klienten får vara med och göra 
en genomförandeplan.  
 

Intervjuperson D menar att en förutsättning för arbetet är att klienten tar en aktiv del i 
förändringsarbetet. Klienten måste själva vilja ta en aktiv del i processen men ibland 
finns det önskemål om färdiga lösningar. 

 

Intervjuperson D: Jag tror inte jag skulle kunna jobba om jag inte haft 
det, om inte klienterna är delaktiga i det som händer …  Jag brukar säga 
det till dem när man sitter och pratar … Att jag kan inte förändra dem 
utan de måste ju liksom vilja och vara delaktiga i det hela … De vill 
gärna komma hit och då ska det vara något färdigt.  
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En intervjuperson beskriver att det inte talas nämnvärt om brukarinflytande på 
arbetsplatsen men att brukarinflytande finns med som en naturlig del av arbetet. 
Intervjupersonen poängterar också att insatserna bygger på frivillighet och önskemål 
från klienterna.  

 
Intervjuperson C: Brukarinflytande är ju kanske inte alltid det som vi 
har som en levande debatt, eller någonting vi talar om. Men däremot är 
det något som vi alla jobbar med i våra ärenden, och framförallt utifrån 
hur socialtjänstlagen är konstruerad … Den bygger på frivillighet och 
hur vi ska ta den enskildes önskemål i beaktande. 

 
En annan av intervjupersonerna säger sig vara osäker på vad begreppet brukarinflytande 
innebär men att det är en självklar del i arbetet i största möjliga mån möta klientens 
önskemål. Ibland måste beslut ändå fattas av praktikern även om oenighet råder. 

 
Intervjuperson A: Jag var faktiskt tvungen att slå upp det … För det jag 
tänkte med brukarinflytande var en självklarhet för mig, utan brukaren 
kommer man ju ingenstans liksom … Det är självklart att man måste ha 
dem med på banan, annars blir det ju inget. Det blir ju värdelöst rent ut 
sagt ifall man skulle köra över dem i alla lägen. Sen får man ju locka 
och pocka, och ibland och naturligtvis köra över ... Men då har man ett 
syfte med överkörningen … Sedan måste det alltid vara samtycke enligt 
lagen. 

 

På senare tid har ett antal åtgärder genomförts i form av riktlinjer och styrdokument för 
att främja brukarinflytande men intervjupersonerna menar att det inte skett några 
märkbara arbetsmässiga förändringar under de senaste åren. Samtliga säger sig arbeta 
på samma sätt som tidigare men tre av intervjupersonerna upplever att socialtjänsten på 
nationell nivå arbetar mer aktivt med brukarinflytande nu än tidigare. En av 
intervjupersonerna menar att strukturella förändringar krävs inom organisationen. 
Samtliga framhåller att brukarsamverkan är en förutsättning i arbetet. Två av 
intervjupersonerna berättar att de arbetar lösningsfokuserat vilket avser en så kallad 
universalmetod där klientens eget mål och lösning sätts i fokus.  

 

Intervjuperson A: Nej, det vet jag inte precis om det har. Det har alltid 
varit viktigt. Under min tid här så har ju den nya socialtjänstlagen i 
princip omarbetats … Det har blivit på ett annat sätt … Men annars så 
har vi alltid varit noga med klienten ... att man jobbar med klienten. Vi 
jobbar lösningsfokuserat och då är det självklart att jobba från klientens 
grund … Men sedan när LVM är verkställt, då måste man ta hänsyn till 
klientens önskemål. 
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Intervjuperson C: Vi arbetar aktivt hela tiden när vi skriver våra 
utredningar … Där måste vi ta klientens åsikter i beaktning … 
Förvaltningen jobbar på sitt sätt med brukarinflytande. Under det året 
som har gått kan jag inte se någon större skillnad i användandet av 
brukarinflytande, däremot verkar det som att man på socialtjänsten runt 
om i landet försöker jobba betydligt aktivare med lagstiftningen … Med 
sina handläggningsrutiner som mer bottnar i socialtjänstlagen på ett 
tydligare sätt, då blir det också väldigt tydligt det här med 
brukarinflytande …  Att det faktiskt bygger på klientens egna önskemål. 

 

Det första vi talar om 
En god kommunikation skapar förutsättningar för ett bra samarbete. Information är en 
nödvändig del i processen för att klienten ska kunna påverka beslutsfattandet och 
därmed använda sitt brukarinflytande. Intervjupersonerna poängterar vikten av att 
klienterna i tidigt skede får saklig och korrekt information om deras rätt till 
brukarinflytande. Rutinerna för informationsspridning skiljer sig marginellt mellan 
praktikerna. Någon menar att de flesta klienter vet vad som gäller eftersom de har 
regelbunden kontakt med socialtjänsten. Samtliga påpekar att information om 
brukarinflytande kommer in tidigt i samtalet med klienten. 

 
Intervjuperson D: Ja, brukarinflytande är bland det första vi pratar om. 
Det är något vi gemensamt jobbar med, att de måste vara delaktiga, för 
att det ska fungera. Vi måste också vara tydliga med vad de har för 
behov …  och lyssna vad de själva tycker är viktigt att prata om.  
 

Intervjuperson B: De blir informerade om brukarinflytande i och med 
att de blir involverade i planen. Vi skriver en plan tillsammans och 
försöker sedan hålla oss till den. Vi måste ha allt nedskrivet som vi 
kommit överens om så vi har något att jobba efter. Det är viktigt att vi är 
någorlunda överens om var vi befinner oss. 

 

En intervjuperson påpekar att upplysning om klientens rätt till brukarinflytande sker på 
olika sätt beroende på hur klienten först kommer i kontakt med socialtjänsten. Vanligen 
ger praktikern ut information då de träffas personligen. Insatserna som erbjuds är 
emellertid begränsade menar intervjupersonen men genom att tillmötesgå klientens 
önskemål skapas en bättre förutsättning för ett positivt behandlingsresultat. 

 

Intervjuperson C: Ja, så ska det vara när vi får ett nytt ärende men vi 
får ärenden på lite olika sätt. Det bästa är om personen kommer hit så 
att vi kan tala om innehållet … Och då brukar vi informera om de 
insatser vi kan erbjuda … Det är ju så att vi är begränsade av vilka 
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insatser vi har att tillgå men vi försöker ta hänsyn till klientens 
önskemål, vilket också är fördelaktigt för en god behandling.  

 
Klienterna säger sig emellanåt hört talas om behandlingshem som fungerat bra men det 
som passar en klient behöver nödvändigtvis inte passa en annan menar 
intervjupersonerna. De säger också att önskemål som är svåra att realisera inte sällan 
kommer upp som förslag, något som då behövs diskuteras ibland fler än en gång. 

 
Intervjuperson A: Då får vi se över vad som kan vara rimligt. Kvinnor 
kan ibland ha önskemål om att slippa behandlingshem där det bara finns 
andra kvinnor. Då frågar vi varför det är så. Många av kvinnorna 
menar att de har trassliga relationer med andra kvinnor, det råder en 
form av konkurrensförhållande.  

 
Intervjuperson E: Men då tar vi en diskussion om det … Vad som kan 
vara bättre, eller vad som är bäst för klienten i den här situationen. 
Ibland kommer klienten med förslag på ett bra behandlingshem som kan 
ligga väldigt långt härifrån, i norra Sverige. Oftast handlar det om 
information som klienten fått i tredje hand och den stämmer sällan. 
Många gånger hinner klienterna ändra sig under utredningstiden. 
 

 

Det går inte få allt 
Intervjupersonerna hävdar att brukarinflytande är en resursfråga. Att infria alla 
önskemål är inte realistiskt men intervjupersonerna menar att de så långt som möjligt 
försöker tillmötesgå klienternas önskemål. Brukarinflytande är en process innehållande 
planering, genomförande och uppföljning vilket kräver samarbete mellan klient och 
praktiker över lång tid. Klienterna befinner sig inte sällan i behandling under en kortare 
tid vilket kan försvåra arbetet med brukarinflytande menar intervjupersonerna. 

 
Intervjuperson B: Det gör man väl till viss del men det går ju inte driva 
igenom vad som helst … Om vi anser att det är helt tokigt. Gäller det 
behandling så handlar det om pengar och resurser, vi vill att det ska bli 
så bra som möjligt för klienten … Men visst lyssnar vi på deras 
argument. Ibland kan vi tillsammans med klienten göra ett studiebesök 
på ett behandlingshem så de får bilda sig en uppfattning … Stämmer 
klientens bild med verkligheten?  Ibland kan det vara kompisar som 
varit på ett visst ställe och tyckt det varit jättebra där … men detta är 
ingen garanti för att det passar klienten. 
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Intervjuperson C: Så länge vi håller oss till socialtjänstlagen så har 
klienterna ganska stora valmöjligheter … Men det är inte okomplicerat 
eftersom det handlar om biståndsbeslut … Men vi försöker alltid lyssna 
och ta in klienternas önskemål men allt är inte genomförbart. Vissa 
samtalskontakter kan vara direkt olämpliga … Som vid förekomst av en 
psykisk störning. Det är aldrig givet att klienterna får som de önskar, det 
är mycket som styr, ekonomi till exempel. 

 
En av intervjupersonerna menar att ekonomi begränsar valmöjligheten eftersom tid på 
behandlingshem kostar pengar. Risken är dessutom stor att en kort och begränsad 
behandlingstid endast temporärt fyller sitt syfte. Lösningar i form av samtalskontakter 
på hemmaplan kan därför bli en mer ekonomiskt hållbar lösning.  
 

Intervjuperson E: Tiden kan klienten inte påverka … Som det ser ut i 
dagsläget ska det vara så kort tid som möjligt på behandlingshem, det 
finns inga pengar … Kommunen har inga pengar och beviljar ofta bara 
en till två månader … Då fungerar det mer som en tillnyktringsenhet än 
behandlingsenhet … Sedan kan man alltid försöka motivera för 
nämnden att klienten behöver stanna ytterligare några månader. 

 
 

Brukarinflytande i relationell mening 
Under detta tema presenteras intervjupersonernas beskrivning av brukarinflytande under 
följande tre rubriker: Lyssna mer och tala mindre, Ingen är den andra lik och Att göra si 
eller så. 

Lyssna mer och tala mindre 
En grundläggande faktor i behandlingsarbetet är relationen mellan klient och praktiker 
menar intervjupersonerna. En god relation är till stor hjälp för klienten och samtidigt ett 
medel för kommunikation. Intervjupersonerna poängterar att klientrelationen är 
fundamental i arbetet med brukarinflytande. En bra relation överbygger hinder och 
skapar förutsättning till en konstruktiv dialog. Inte sällan händer det att klient och 
praktiker har skilda uppfattningar men en väl förankrad relation tål prövningar menar 
intervjupersonen nedan. 

 
Intervjuperson B: Att vi är oense behöver inte vara ett större problem 
… Sällan händer det att klienten inte vill ha mer med oss att göra … Det 
handlar ofta om relationer, har man en bra relation brukar det lösa sig, 
annars blir det svårare med allting … För vi har ju inte alltid samma 
uppfattning … Ofta handlar det om andra saker … Säger någon att man 
är värdelös får man ta det och föra tillbaka samtalet till vad det handlar 
om. I regel brukar det lösa sig, bara man har en bra relation och en rak 
kommunikation.  
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Två av intervjupersonerna lägger extra stor vikt vid att vara uppmärksam och lyssna på 
klienten. Genom att lyssna stärker praktikern alliansen med klienten som samtidigt 
känner sig i centrum. Spegling bidrar till att klienten känner sig uppmärksammad av 
praktikern menar en av intervjupersonerna. 

 
Intervjuperson A: Jag tycker det är viktigt att lyssna på klienten mer än 
att prata. Jag pratar gärna jämt och ständigt privat men i jobbet är jag 
rätt så tyst, faktiskt. För att jag tror det är så man skapar en allians med 
klienten och att man hittar ett gemensamt mål … då blir det att de 
känner att de får ett inflytande och att de är den viktigaste personen i 
mötet.  
 

Intervjuperson D: Sedan tänker jag att det allra viktigaste i relationen 
är att det klickar … Att de känner att de blir lyssnade på … Att de 
känner att det är deras ord som man upprepar eller liksom jobbar med, 
inte mina ord. 

 
En god relation mellan klient och praktiker är nödvändig för att nå önskad 
behandlingeffekt men alla människor är unika individer och förutsättningarna för att 
utveckla en hållbar relation varierar. En av intervjupersonerna berättar att samtalen inte 
alltid blir konstruktiva och att klienten ibland väljer att avbryta redan efter två till tre 
möten. Men även om relationen kan vara ansträngd måste praktikern hålla kvar vid 
klienten för att undvika att han eller hon känner sig negativt bekräftad. 
 

Intervjuperson A: Det är inte alla man får en god relation med första 
gången, ibland vill de inte … Vissa är livrädda för att bli av med sitt 
missbruk, det är det bästa de har … Och så kommer de hit på samtal, 
och det är inte alltid de vill släppa in någon … Vissa går bara med på 
att träffas några gånger sedan vill dom inte mer … Ibland har vi bytt 
klient men inte beroende på att klienten blir sur … För det är väl härligt, 
att man får vara lite sur och fräsa ifrån ibland. Jag tycker inte man ska 
byta klient i onödan, det kan uppfattas som en negativ bekräftelse. 

 
En god allians är det viktigaste i klientarbetet menar intervjupersonerna. Det är klienten 
som ska göra förändringsarbetet och behöver då hjälp och stöd vilket ställer krav på en 
god och hållbar relation. Kraven på klienten ska vara individanpassade så att målen blir 
möjliga att uppnå, då stärker det självförtroendet hos klienten. Bekräftelse är en viktig 
del men den måste förmedlas på rätt sätt. Genom att fråga klienten hur han eller hon 
lyckats uppnå ett specifikt mål känner sig klienten bekräftad och kompetent menar 
intervjuperson E. 
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Intervjuperson E: Det viktigaste i klientarbetet är en god allians och en 
god allians är ju en god relation … Ska du skapa en relation så måste du 
lyssna på klienten. Det är klienten som skall göra förändringsarbetet … 
Det är klienten som har förmågan … När man ställer bekräftelsefrågor 
blir klienten stärkt och går ut från rummet mer rak i ryggen än tidigare. 
Det minsta steget blir stort men man får ju inte säga var duktig du är 
utan det gäller att säga: Hur gjorde du det? Hur klarade du av att göra 
så eller var fick du kraften ifrån? Då känner sig klienten duktig och 
duglig.  

 
En praktiker måste kunna lyssna, ha ett respektfullt bemötande och bry sig om klienten 
för att relationen ska bli bra säger intervjuperson A nedan. Jämförelser görs med 
läraryrket och intervjupersonen och syftar på att klient och praktiker lär sig av varandra. 
Relationens betydelse i klientarbetet kan inte nog understrykas menar intervjuperson B 
samtidigt som arbetet beskrivs som svårt. 

 
Intervjuperson A: lyssna, respektera, bry sig, skratta, ha krav fast det är 
viktigt att kraven är anpassade. Klienterna vill visa sig duktiga och tar 
ibland i för mycket … Eller blir det så att de inte gör något alls och 
måste då komma hit och ljuga … Det är inte bra. Det är viktigt att se 
dem, att ibland vara som en lärare även om klienten också kan vara som 
en lärare för mig … Relationen är jätteviktig. 

 

Intervjuperson B: Relationens betydelse har jag tjatat om redan innan 
och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ha en bra 
relation … Sedan är det som jag brukar säga, det här med beroende 
eller missbruk är bland det svåraste man kan jobba med. 

 

Ingen är den andra lik 
Klient och praktiker byter ständigt kunskaper och erfarenheter med varandra menar 
intervjupersonerna. Erfarenhets- och kunskapsutbytet varierar beroende på klient menar 
en av intervjupersonerna och en annan betonar att varje klient är unik. Nya droger 
skapar nya missbrukare och nya kunskaper måste inhämtas. Vi lär oss av varandra 
menar intervjuperson A. Intervjuperson D föredrar att träffa klienterna och lyssna vad 
de har att säga innan personen läser in sig på klienten. Avsikten är att inte skapa sig 
förutfattade meningar om klienten menar intervjuperson D. 

 

Intervjuperson D: Det är väldigt olika … Jag brukar mestadels jobba så 
att de själva får berätta om sina problem. Sällan läser jag in mig på 
klienten utan jag föredrar att vara blank och inte ha några förutfattade 
meningar om klienten. Sedan kan det vara svårt om de är välkända … 
Ibland jobbar vi med strukturerade samtal men det är lite olika. 
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Alla personer är unika och varje klient bär med sig egna erfarenheter vilka ingen kan 
bättre än klienten själv. I mötet med unga personer byter klient och behandlare inte 
sällan kunskaper och erfarenheter, bland annat om nya droger på marknaden menar 
intervjupersonen nedan.  

 
Intervjuperson A: Varje klient är unik och även om jag kan mycket om 
själva missbruket så är det ju ändå klienten som kan mest om sig själv 
och ingen är lik den andre. Sedan är det vissa klienter som man lär sig 
mer av än andra, det är dem som lärt mig jobbet … Alla nya droger som 
kommit och med det nya unga klienter som jag lärt mig mycket av. Sedan 
lär dem en del av mig också. 

 

Ännu en av intervjupersonerna berättar att klienterna i mötet med praktikern bidrar med 
kunskap om nya droger och dess effekter. Genom att dela kunskap och erfarenheter 
skaffar sig klienten en ökad insikt om sig själv och får samtidigt en bättre överblick över 
sin situation menar intervjupersonen nedan. 

 
Intervjuperson D: Jag lär mig mycket av klienterna och deras 
erfarenheter. Det är hos dem vi hittar kunskaperna inom 
missbruksområdet. Bland annat om Spice och dess effekter. Jag har 
frågat alla som använt Spice hur de har upplevt drogen och varför de 
fortsätter … Men det är väldigt många olika människor och alla har sin 
historia … Jag lär mig nya saker hela tiden och samtidigt lär de sig 
någonting om sig själva. 

 
Många års erfarenhet av klientarbete ger kunskaper. Genom klienternas berättelser lär 
sig praktikern mer om klienterna och deras situation och att identifiera återkommande 
mönster menar intervjuperson B. Att byta erfarenheter har också bidragit till praktikerns 
ökade kunskaper om missbruk och beroende. 

 

Intervjuperson B: Jo, det är klart vi byter erfarenheter. Det är som jag 
brukar säga att jag har lärt mig mycket genom mina erfarenheter 
eftersom jag har många år i yrket. Jag har fått lära mig otroligt mycket 
genom klienterna och deras historier går ofta att känna igen genom att 
vissa mönster brukar återkomma … Vad gäller missbruk och beroende, 
där har jag lärt mig jättemycket av klienterna. 

 
Erfarenhetsutbyte är ett lärande och samtidigt ett sätt att föra processen framåt. 
Klientens berättelse ligger som grund för beslut om insats säger intervjuperson C som 
också belyser samspelets betydelse mellan klient och praktiker. 
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Intervjuperson C: Jo, det är klientens berättelse vi bygger utredningen 
på …  sedan är det vår professionalism som ska fånga insatsen som ska 
användas … Det sker ständigt i ett samspel … det låter lite konstigt men 
det är så det är. Det är en ständig dialog med klienten. 

 

Konversationen mellan klient och praktiker får inte bli ansträngd utan måste hållas 
levande menar intervjuperson A som samtidigt ger en målande bild hur klienter annars 
kan komma att uppfatta socialtjänsten.  
 

Intervjuperson A: Ja, vi klurar lite så vi gör, och pratar … Skrattar 
mycket gör vi också. Det är viktigt att mötet inte blir stelt. Jag tror att 
deras bild av socialtjänsten är att det sitter en strikt person bakom 
skrivbordet som ska banna dem … Med glasögon på näsan och pennan i 
högsta hugg och så tycker jag inte det ska vara. Jag skulle inte vara 
bekväm i det ifall jag själv sökt hjälp. 

 

Att göra si eller så 
Brukarinflytande bidrar till ökad motivation menar intervjuperson D. Klienterna känner 
att de kan vara med och påverka beslut som rör deras eget liv. Intervjupersonen berättar 
också att människor är olika och behovet av inflytande varierar. Några av klienterna 
föredrar att låta ansvaret ligga i praktikerns händer. 

 
Intervjuperson D: Jag uppfattar som klienterna blir mer motiverade att 
komma hit … att de känner att de är med och bestämmer över sitt eget 
liv, att det faktiskt är deras liv … Att det inte är vi som sitter och säger 
att nu ska du göra si eller så … En del klienter kan verkar tycka om att 
någon bestämmer, som om de inte vill bära ansvaret själva. 

 
Att medverka i en process skapar möjligheter för klienterna. Klienternas egna önskemål 
ligger till grund för beslut, men att det handlar om brukarinflytande är inte säkert att alla 
klienter är medvetna om. Intervjupersonen nedan låter också förstå att det som sker, 
sker på frivillig basis men att praktikern är den som har sista ordet.  
 

Intervjuperson C: Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte hur 
klienterna funderar runt det här med brukarinflytande … Vi försöker 
vara tydliga med att allt vi gör här är frivilligt. Det bygger på 
klienternas egna önskemål och sen kommer jag som professionell att ha 
mina tankar om vad som är lämpligt … Så jag tror att det öppnar dörrar 
för klienter när de själva känner att de kan påverka sin process. 
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Brukarinflytande är till stor nytta för klienterna under processen menar intervjuperson B 
som också berättar att klienterna emellanåt tenderar att komma med önskningar som är 
svåra att realisera. Även om alla idéer inte är genomförbara finns det ändå tankar om 
behandling eller behandlingshem som motiverar klienterna att söka sig dit. 
 

Intervjuperson B: Jag ser inga nackdelar med brukarinflytande för det 
gagnar ju klienterna och det är bara positivt. Vissa klienter kan bli 
impulsiva och svävar ibland iväg när vi talar om behandling. De kan ha 
hört om ett visst ställe och är motiverade att komma dit … Men ibland 
måste vi bromsa, det går inte uppfylla alla önskningar. 

 

Intervjuperson A: Jag uppfattar som klienterna tycker brukarinflytande 
är bra. Skulle jag själv varit klient hade jag också önskat ha det så … 
Men det är inte alltid så enkelt. Många har farit illa i livet och blivit 
beskyllda för saker som är deras fel och saker som inte är deras fel. Det 
är verkligen komplext. 

 

En god relation utgör en motiverande faktor men för att klienten ska bli nykter måste 
även andra faktorer spela in säger intervjuperson C. Motivation uppkommer inte för att 
göra praktikern nöjd utan det måste handla om klientens egna önskningar att bli nykter. 
En bra relation ger däremot bättre förutsättningar för praktikern att motivera en 
förestående insats. 
 

Intervjuperson C: Jag tänker att det är fler saker än vår kontakt som 
motiverar klienten att bli nykter, inte bara att jag önskar det. Det måste 
också bygga på egna önskemål. Har vi en bra relation så underlättar det 
att klienten blir motiverad. Om klienten litar på mig blir det enklare att 
motivera rätt typ av insats. 

 

Intervjuperson D berättar om sitt sätt att höja motivationen genom samtal. I samtalen 
med klienterna fokuserar praktikern på andra livsbetingelser än själva 
missbruksproblematiken. Resultatet av detta har i några fall blivit att klienten bibehållt 
nykterheten med hänsyn till praktikern, vilket förtydligar relationens betydelse för 
motivation menar intervjupersonen. Samtidigt belyser intervjupersonen att klienten ska 
göra ett förändringsarbete för sin egen skull och inte för någon annan. Praktikern ska 
däremot finnas som stöd för klienten. 
 

Intervjuperson D: I några fall har jag talat med klienterna om allt 
mellan himmel och jord men inte särskilt mycket om alkohol. Det har 
hänt att klienterna menat att de inte druckit eftersom de inte ville göra 
mig besviken. Så visst kan relationen motivera klienten att hålla sig 
nykter. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att klienten vill göra en 
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förändring för sin egen skull och inte för min. Men jag är gärna den 
klienten kan luta sig mot. 

 

Motivation och relation hänger ihop. Mycket av arbetet består av motivationshöjande 
insatser berättar intervjupersonen nedan. Klienten ska motiveras till social utveckling 
och behandling. Motivation handlar om att tänka på rätt sätt. 
 

Intervjuperson B:  Allt hänger ihop. Motivation är något vi jobbar 
mycket med. Att motivera klienterna till att komma ut, träffa folk eller till 
att påbörja någon form av behandling. Mycket av det vi gör handlar om 
motivation … Kartläggning och samtal och motivationsarbete … Ibland 
fastnar klienten i ett visst tankemönster och då får vi motivera till att 
tänka på annat sätt … Men det är inte alltid så lätt. Men det här med 
relationen underlättar att arbeta med de här delarna.  

 

Relation, kommunikation och motivation är centrala faktorer i ett förändringsarbete. 
Samspelet mellan människor kan vara ytligt och byggt på grundläggande sociala 
strukturer. Bemöts klienten som ett objekt finns det inga förutsättningar för en relation 
eller en allians menar intervjuperson A som också beskriver svårigheten att ta sig ur ett 
missbruk.  
 

Intervjuperson A: Ja, har man en god relation och en bra arbetsallians 
går det också att uppnå någonting. Är det bara en kontakt blir det lätt 
att de tappar intresset. Även om de är vänliga och trevliga kanske de 
inte riktigt är med liksom. Är det däremot en bärande relation blir det 
att båda parter försöker göra sitt bästa. För klienten är detta en svår 
uppgift, det är riktigt svårt att ta sig ur ett missbruk. Särskilt om klienten 
länge varit etablerad för då finns inget annat. När ensamheten kommer 
finns alltid flaskan … Och då blir det lätt så, att flaskan är enda vännen. 

 
 

Sammanfattning av resultat 
I resultatet framgår det att intervjupersonerna ser på brukarinflytande som en central del 
i klientarbetet. Det är också en förutsättning för arbetet. Klienterna måste ta en aktiv del 
i processen för att nå önskad behandlingseffekt, endast ett deltagande räcker inte. 
Samtliga intervjupersoner menar också att brukarinflytande stärker relationen mellan 
klient och praktiker samtidigt som den höjer motivationen. Även om brukarinflytande 
inte alltid är explicit inom praktikerkåren finns det som en naturlig del i arbetet. En av 
intervjupersonerna påstod sig rentav vara osäker på innebörden av brukarinflytande. En 
annan efterlyser strukturella förändringar medan en tredje hävdar att socialtjänsten på 
nationell nivå uppmärksammar frågan men att den inte alltid hittar ner på regional nivå. 
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Intervjupersonerna berättar att klienterna i tidigt skede ska få saklig och korrekt 
information om deras rätt till brukarinflytande. Detta är framför allt viktigt för 
förstagångsbesökare inom socialtjänsten. Vanligen sker detta vid det första personliga 
mötet. Brukarinflytande är en demokratisk rättighet men också en resursfråga. En plats 
på behandlingshem kostar mycket pengar och därför försöker kommunerna hitta 
alternativa och mer ekonomiska lösningar. En samtalskontakt i hemkommunen är en 
vanlig lösning. 

En god relation mellan klient och praktiker är grundläggande och nödvändig för att 
skapa en god arbetsplattform. Om klienten ska lyckas med ett förändringsarbete 
behöver han eller hon mycket stöd och hjälp vilket ställer krav på relationen. Det är inte 
alltid relationen är komplikationsfri och då gäller det att hålla fast vid klienten och 
arbeta vidare mot att skapa en god allians menar en av intervjupersonerna. 
I kontakten mellan klient och praktiker sker ett ständigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
berättar intervjupersonerna. Nya droger framställs i snabb takt vilket kan skapa 
svårigheter för praktikern att hålla sig uppdaterad. Klienterna håller praktikern 
informerad och bidrar till ökade kunskaper inom området. I kontakten med klienterna 
sker ett ständigt lärande, åt båda håll menar intervjupersonerna. Lärandet för också 
processen framåt. Brukarinflytande innebär att klienterna kan påverka beslut som rör 
dem själva vilket bidrar till ökad motivation menar intervjupersonerna. Medverkan 
skapar också möjligheter. Klienterna har bäst insyn i sin egen situation och vet ofta 
vilka insatser som krävs men för att påbörja ett förändringsarbete måste klienten vara 
motiverad för det berättar intervjupersonerna. 

 

Teoretisk problematisering 
I resultatredovisningen har flera reflektioner kopplade till studiens teoretiska 
utgångspunkt uppkommit. För att belysa och problematisera intervjupersonernas åsikter 
och uppfattningar tar vi hjälp av von Wrights pedagogiska rekonstruktion om 
människors intersubjektivitet samt Aspelin och Perssons teoribildning om relationell 
pedagogik. 
Den relationella pedagogikens fundament består av mellanmänskliga relationer och 
personliga möten människor emellan. Människor utvecklas, lär och växer genom sina 
relationer med andra människor. Utan relationer existerar vi inte menar Aspelin och 
Persson (2011) i en beskrivning om grundtanken i relationell pedagogik. Författarna 
hävdar också att pedagogik kräver en stark relation där förtroende motiverar till lärande.  

Enligt Aspelins och Perssons teorier är vi beroende av relationer för att utvecklas och 
förändras. Genom det relationella perspektivet blir det viktigt att se människan som den 
hon är och vad hon kan bli. Ett relationellt bemötande hjälper individen att upptäcka 
möjligheter till förändring oavsett vilken historia individen bär med sig. I samtliga 
intervjuer beskriver intervjupersonerna att brukarinflytande motiverar klienterna att vara 
delaktiga i beslut som rör den egna behandlingen. Klientens personliga engagemang 
ökar självförtroendet, förändrar självbilden vilket också bidrar till att stärka relationen 
mellan praktiker och klient.  
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Intervjupersonerna poängterar att relationen mellan klient och praktiker är en 
förutsättning för behandlingsarbetet. Ingen relation - ingen behandling. Relationerna 
som beskrivs i resultatredovisningen är dynamiska och av naturliga skäl kan betraktas 
som ofrivilliga. Relationen är trots det en nödvändighet för en progressiv utveckling i 
klientens förändringsarbete. Relationen lägger grunden för ett samarbete mellan klient 
och praktiker där kunskaper och erfarenheter leder arbetet mot ett gemensamt mål.  
Ett villkor för förändring är en ömsesidig förståelse mellan klient och praktiker, ett delat 
tillstånd som von Wright (2000) benämner som intersubjektivitet. Praktikern måste 
skapa förutsättningar för intersubjektivitet så att klienten tillgodogör sig relationen. I 
resultatet framkommer att så inte alltid sker vilket riskerar att leda till 
behandlingssammanbrott. I de fall som kommunikationssvårigheter råder, är det 
angeläget att praktikern håller fast vid klienten för att inte skapa en känsla av 
otillräcklighet hos klienten. Att skapa en hållbar gemenskap kräver professionalism och 
kompetens menar von Wright (2000). Äger inte praktikern dessa egenskaper skapas 
ingen relation.  

Varje människa är en unik individ som kräver ett individuellt bemötande. En praktiker 
ska kunna lyssna på och bemöta klienten på ett respektfullt sätt samtidig som praktikern 
måste ta beslut som inte alltid överensstämmer med klientens uppfattning. von Wright 
(2000) ställer frågan vad som konstituerar människors unika individualitet bland alla 
andra unika människor. Svaret kan finnas i frågan. I resultatredovisningen beskriver en 
av intervjupersonerna att kraven på klienterna måste anpassas individuellt så de 
motsvarar individens förutsättningar. Realiserbara mål stärker självförtroendet och ökar 
motivationen. Genom att praktikern intresserar sig för hur klienten lyckats nå ett 
specifikt mål, kommer det uppfattas som en bekräftelse och ger klienten en känsla av 
kompetens menar intervjupersonen. Generella lösningar är därmed inte att föredra vilket 
bekräftas genom tidigare forskning om brukarinflytande (se sidan 9). 
Aspelin och Persson (2011) menar att pedagogiskt arbete inte är en linjär process utan 
parterna påverkar varandra. Intervjupersonerna berättar att det sker ett kontinuerligt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan parterna. Genom att dela kunskap och 
erfarenheter skaffar sig klienten en djupare insikt om sig själv och en bättre överblick av 
sin situation menar en av intervjupersonerna. Praktikern uppfattas som expert medan 
klienten innehar bäst kunskap om sig själv och sin egen situation. I några intervjuer 
framställs klienten som sakkunnig när det handlar om nya droger och dess effekter. 
Aspelin och Persson (2011) beskriver kunskap som relationell snarare än instrumentell. 
Individens primära kunskaper utgörs av relationsflödet. Ett mål med lärandet är att 
kunna skapa relationer med medmänniskor. Andra mål är att utveckla kunskaper, 
normer och andra färdigheter menar Aspelin och Persson (2011).  

Om en lärare inte på förhand bestämmer hur det ska bli, eller vem eleven borde vara, 
utan har ett öppet förhållningssätt, kan läraren rikta sin uppmärksamhet mot vem eleven 
är och vart han eller hon är på väg menar von Wright (2000). Med målsättningen att 
fokusera på helheten utifrån klientens livssituation kan praktikern förstå vem klienten är 
och vad han eller hon kan bli. I en social interaktion kan sedan båda parter arbeta mot 
en förändring. För att undvika ett punktuellt perspektiv och låta bilden av klientens 
historia och handlanden påverka praktikern, valde en av intervjupersonerna att möta 
klienten ur ett relationellt perspektiv och se vem klienten är istället för vad hon är.   
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Enligt Aspelin och Persson tankar om relationell pedagogik måste en praktiker förhålla 
sig till klienten både individuellt och personligt. Båda förhållningssätten är naturliga 
delar i ett pedagogiskt arbete menar Aspelin och Persson (2011). Praktikern ska bemöta 
klienten som ett subjekt samtidigt som speciella omständigheter kan kräva att praktikern 
agerar som individ och förhåller sig till klienten som objekt. Praktikern har alltid 
mandat att genomföra nödvändiga åtgärder som myndighetsutövare men 
brukarinflytande utjämnar, påverkar och utvecklar relationen mellan parterna i positiv 
riktning vilket bekräftas i resultatredovisningen. 
 

 

DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i tre huvudgrupper, metoddiskussion, resultatdiskussion samt 
slutsatser och implikationer. I metoddiskussionen diskuteras de metodologiska 
svårigheter och brister som uppkom under arbetsprocessen. I resultatdiskussionen ställs 
resultatets mest centrala delar mot de teoretiska utgångspunkterna. Under rubriken 
slutsatser och implikationer diskuteras studiens slutsatser och pedagogiska 
implikationer samt förslag på framtida forskning. 

 

Metoddiskussion 
Metodologiska utgångspunkter 
Genom alla år har kvantitativa och kvalitativa forskare riktat kritik mot varandras 
forskningsmetoder. Kritik som riktats mot den kvalitativa forskningen är att resultatet 
ofta bygger på forskarens personliga uppfattningar. Något som även kritiseras är att 
forskarens personliga egenskaper så som genus, personlighet och ålder kan ha en 
inverkan vid intervjun (Bryman, 2011). Kritik som riktas mot intervjuanalyser är att 
beroende av vilken som tolkar materialet så kan det leda till olika tolkningar, men den 
hermeneutiska forskningen tillåter friare tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

För att finna svar på våra forskningsfrågor fann vi att prioritera de mjuka värdena före 
de hårda, det vill säga ett kvalitativt metodval. På så sätt erbjöds respondenterna 
möjlighet att delge sin fria syn över området. Valet att utgå från ett hermeneutiskt 
perspektiv i studien fann vi välmotiverat eftersom det erbjöd respondenterna en stor 
frihet i sina svar. Hade vi däremot använt oss av en kvantitativ metod hade vi inte 
kunnat gå lika djupgående i ämnet och missat respondenternas tankar samt erfarenheter. 
En kvantitativ metod ger studien ett mer generaliserbart resultat men då tenderar 
samtidigt de mjuka värdena försvinna. Att med siffror och tabeller försöka beskriva 
samt förklara praktikerns syn och tankar kring brukarinflytande föreföll för oss vara en 
minst sagt svår uppgift.  
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Planering och genomförande 
Urval 
Möjlighet till brukarinflytande kommer redan in vid första kontakten med missbruks- 
och beroendevården. Som i regel sker denna kontakt med en missbrukshandläggare från 
socialtjänsten. Därför blev beslutet att intervjua handläggarna och genom dem söka svar 
på studiens frågeställningar.  
Under studiens gång kunde vi intervjuat fler missbrukshandläggare samt rört oss över 
ett större geografiskt område. Det geografiska urvalet spelar i sig ingen större roll 
eftersom missbrukshandläggarna styrs nationellt genom socialtjänstlagen. Vi valde att 
intervjua fem handläggare från tre kommuner. Alternativt kunde vi utökat den 
geografiska representationen till fem kommuner. Risken är att handläggare från samma 
arbetsplats kan prägla varandras synsätt. Fler respondenter hade genererat i en större 
mängd data som i sin tur kunnat styrka resultatet ytterligare. Som Bryman (2011) 
beskriver beträffande urvalsstorlek så finns det inget givet svar på hur stort eller litet 
själva urvalet bör vara. Tilläggas kan att studien bör sträva åt att få urvalet ”stort nog”. 
Vi anser att studien fått tillfredsställande mängd information för att skapa ett gott 
resultat. Vad gäller studiens intervjupersoner anser vi oss fått kontakt med erfarna 
medarbetare inom missbruks- och beroendevården med varierande livs- och 
yrkeserfarenheter. 

 
Insamlingsmetod  

Vid framställandet av studiens intervjuguide behövdes två aspekter klargöras. Vilken 
typ av intervju som lämpar sig bäst samt om intervjun skulle bestå öppna- eller slutna 
frågor. Tack vare våra teoretiska och till viss del praktiska kunskaper ansåg vi att en 
semi-strukturerad intervju var ett lämpligt val. Vår förkunskap inom området gör det 
enklare att navigera friare i intervjuguiden och kan anpassa frågeordningen utifrån 
respondentens tidigare svar. Om intervjupersonerna glider in på en kommande fråga kan 
intervjuaren låta dem fortsätta. När frågan sedan dyker upp igen kan intervjuaren avgöra 
om ett mer utvecklat svar krävs eller om frågan redan är besvarad. Den andra aspekten 
beträffande öppna- eller slutna frågor tar avstamp från studiens metodval. Med studiens 
kvalitativa val blir det naturligt att fånga mjuka värden med öppna frågor. Om vi istället 
använt oss av slutna frågor hade trankskriberingen blivit betydligt lättare att genomföra, 
men vi hade missat respondentens fylliga svar. 

Under vår första intervju var tanken att göra en test av intervjuguiden. Som Bryman 
(2011) säger handlar en pilotundersökning om att säkerställa intervjufrågorna och 
hantera eventuella oklarheter. Vi ansåg att intervjuguiden var ett bra underlag för 
intervjun och att den täckte in det vi sökte på ett tillfredsställande sätt. Resultatet vid 
pilotstudien blev tillräckligt bra för att inkludera testpiloten i själva studien. De 
inledande frågorna i intervjuguiden fungerade som uppvärmningsfrågor med avsikt att 
inleda intervjun på ett naturligt och opretentiöst sätt. Intervjuerna genomfördes med en 
intervjuare istället för två. Vi menar att intervjupersonerna kände sig mer avslappnade 
genom att möta en intervjuare istället för två. Nackdelen kan vara att vi tappar 
intressanta följdfrågor eller andra ingångar i samtalet. Valet att fördela arbetsbördan och 
utföra intervjuerna med en intervjuare togs med avsikt för att effektivisera arbetet 
maximalt. 
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En aspekt är att vi saknar praktisk erfarenhet från missbrukshandläggning. Som Thurén 
(2007) tidigare nämnt påverkar erfarenhetsnivån tolkningen och förståelsen. Med andra 
ord riskerar vi att tappa och/eller missförstå vissa för yrket specifika fraser och begrepp. 
Något som väger upp denna brist är att vi är insatta i missbruks- och beroendevården 
sett till vår utbildning samt att vi har viss praktisk erfarenhet. Detta är något som vi 
anser skapar ett förtroende i samspelet med intervjupersonen vilket kan leda till ett 
avslappnat samtal och uppriktiga svar.  

 
Databearbetning och analys 

Vid transkriberingen användes programmet Irecorder som vi upplevde som ett 
användarvänligt program. Det erbjöd en möjlighet att sänka uppspelningshastigheten till 
hälften vilket var till stor nytta vid transkriberingen av intervjuerna. Dock ledde denna 
sänkning av hastigheten till att nyanserna i rösterna försvann. Något som givetvis är ett 
mindre problem vid transkriberingen. Intervjupersonerna och intervjuaren lät utdragna 
och oengagerade. Under transkriberingen valde vi att plocka bort vissa stakningar och 
vissa upprepningar i form av omformuleringar. Pauser och utfyllnadsord har däremot 
skrivits ut för att markera att intervjupersonen tar sig tid till funderingar.  

Under analysen av det transkriberade materialet ökar risken för feltolkning då rösten, 
tonfallet och andningen förlorats. Intervjupersonernas uttalanden tenderar att bli sterila 
sett till sin kontext. Vid analysen av intervjumaterialet användes meningskoncentrering. 
Vi arbetade utifrån de fem stegen som Kvale och Brinkman (2009) tidigare redogjort 
för. Den stora fördelen med meningskoncentrering är att det ger struktur i arbetet genom 
att sortera in viktiga citat i olika teman. 

Under intervjuerna och databearbetningen delades arbetsuppgifterna upp. En person 
utförde intervjuerna och transkriberade materialet. Därefter tog den andra personen över 
och analyserade materialet som sedan sorterades in under respektive rubrik med 
sammanfattande kommentarer. Slutligen gjordes en gemensam analys och några 
justeringar. Arbetet kunde utförts tillsammans men på det här sättet kunde vi tolka 
materialet opåverkade av varandra. De publicerade citaten har av båda personerna 
uppfattats som relevanta för studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets riktlinjer skickades ut till intervjupersonerna via mail (se bilaga II). 
Vid intervjutillfällena ställdes frågan om respondenterna läst och förstått informationen. 
Vi kunde även informerat om riktlinjerna i början av intervjun för att förtydliga och 
säkerhetsställa att respondenten förstått de fyra etiska kraven. Intervjupersonerna 
tillfrågades också om de tillät att intervjuerna spelades in.  

Vid intervjuerna förbisåg vi en detalj av informationskravet. Intervjupersonerna delgavs 
inte i vilka forum och när i tiden studien skulle publiceras. Detta har gjorts i efterhand. 
En annan teknikalitet var valet att inte använda respondentvalidering då 
intervjupersonerna kunde fått möjlighet att verifiera och godkänna sina uttalanden. 
Dock anser vi att intervjumaterialet inte kan komma till men för intervjupersonerna. 
Men som man säger, ett mynt har alltid två sidor. 
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Resultatdiskussion 
Intervjuernas resultat och den teoretiska problematiseringen har gett svar på studiens 
frågeställningar. Vi har även funnit stöd för intervjupersonernas tankar och åsikter i 
avsnitten om bakgrund, tidigare forskning samt i den teoretiska utgångspunkten.  

 

Varför brukarinflytande  
För bara några årtionden sedan var den enskildes ställning inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänst svag, för att inte tala om obefintlig. Med stärkt brukarinflytande var 
avsikten att höja kvaliteten på insatserna och stärka stödet för individen. När 
intervjupersonerna initialt beskriver brukarinflytande menar de att termen inte är 
vedertagen men en självklar del i arbetet. Intervjupersonerna påpekar också att det inte 
förekommit några direkta förändringar i arbetssättet med brukarinflytande under senare 
tid. Detta kan tolkas som en intern brist på information till personalen gällande 
inflytandefrågor. Det kan också tolkas som intresset runt brukarinflytande har minskat. 
Vedung och Dahlberg (2013) hävdar däremot att så inte är fallet utan intresset runt 
brukarinflytande har på senare tid ökat bland brukare av sociala tjänster. 
Brukarinflytande har också aktualiserats genom styrdokument samt Socialstyrelsens 
vägledning Att ge ordet och lämna plats som är ett kunskapsunderlag riktat till personal 
inom socialtjänsten, psykiatrin samt missbruks- och beroendevården för att nämna några 
exempel. 
Klienten ska informeras om sina rättigheter och skyldigheter i tidigt skede, helst redan 
vid första mötet vilket också efterföljs berättar intervjupersonerna. De menar att 
klienternas rättigheter och skyldigheter måste beaktas utifrån 5 kap. 9§ i 
socialtjänstlagen (SoL) om att vården ska planeras samförstånd med klienten. Redan 
under kartläggningen av en klient är det nödvändigt att ta reda på vilka förändringar han 
eller hon är beredd att genomgå menar Melin och Näsholm (1998) eftersom 
benägenheten att inleda ett förändringsarbete är högst individuellt. Detta poängteras 
också av intervjupersonerna som berättar att förändringsarbete förutsätter klientens 
engagemang men att en del klienter föredrar att få förslag på färdiga lösningar. 
Motivation är många gånger en bristvara hos personer med missbruksproblem. Mycket 
av den tid praktikern tillbringar med klienten består av motivationsarbete.  

De flesta behandlingsmetoder är anpassade för motiverade klienter som själva vill 
genomföra en förändring vilket kräver ett aktivt samarbete med praktikern.  Vi tolkar 
det som att motivationsarbete är en nödvändighet för att klienten ska påbörja och 
fullfölja en insats. Praktikern måste vara engagerad och finnas som stöd genom hela 
processen för att klienten ska tillgodogöra sig insatsen. Motivationsarbete kan innebära 
svårigheter även för praktikern eftersom omotiverade klienter inte sällan sprider 
negativa bekräftelser som med tiden kan få praktikern att tappa sitt eget engagemang 
(Revstedt, 2014) Därför är tidigare erfarenheter av att lösa positiva eller negativa 
problem betydelsefulla för motivationen och för att genomföra en förändring menar 
Revstedt (2014). Tappar praktikern sitt engagemang medför det en risk att klienten i 
förtid avbryter behandlingen och återgår till missbruket.  
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Förutom tidigare nämnda faktorer bidrar brukarinflytande med en kunskapshöjning för 
både klient och praktiker. För klienterna innebär detta en större insikt i socialtjänstens 
arbetssätt och funktion samt en utjämning av den annars ojämlika relationen mellan 
klient och praktiker. För praktikerns del tillför klienterna värdefull kunskap på flera 
nivåer. Det sker ett ständigt kunskapsutbyte berättar intervjupersonerna, bland annat om 
droger. Nya droger sprider sig i snabb takt på marknaden vilket kan skapa svårigheter 
för praktikern att hålla sig uppdaterad. Genom klienternas berättelser lär sig praktikern 
inte bara vem individen är utan även att identifiera återkommande mönster menar 
intervjupersonerna. Kunskapsmotivet är ett skäl till brukarinflytande menar Hultqvist 
(2008) och pekar på ett rättfärdigande av skilda anledningar. Olika uppfattningar kan ge 
sken av att klienterna har varit delaktiga i beslut som främst varit i verksamhetens 
intresse framför klienternas. Brukarinflytande kan också beskrivas ur ett tidstypiskt 
perspektiv, som en trend. Det ligger med andra ord rätt i tiden att involvera klienterna 
för att skapa möjligheter att utöva inflytande. Även om inte brukarinflytande innebär 
någon större status framstår den som en central del i diskussionerna kring 
organiseringen av välfärdstjänsterna (Hultqvist, 2008). 
Friberg (2006) visar i sin studie att klienterna ser sig som en extra resurs inom sitt 
område. Patterson et al. (2008) får fram ett uppseendeväckande resultat genom att 
brukarna ifrågasatte sin egen trovärdighet eftersom de var beroende av droger. Brukarna 
var skeptiska inför sin egen förmåga att avgöra vad som var till nytta för dem själva. 
Den ogynnsamma självbilden påverkade klienterna att tro att deras åsikter och 
uppfattningar var utan betydelse. Klientarbetet innebär ett ständigt lärande åt båda håll 
menar intervjupersonerna. Genom ett samarbete i relationell mening skapas ett lärande 
som ökar klientens förutsättningar att bemästra sina svårigheter vilket också stämmer 
med Aspelin och Perssons teorier om relationell pedagogik. Aspelin och Persson (2011) 
menar att centralt i en pedagogisk kontext placeras relationen i mötet mellan människor.  
Deltagarna i Rance och Treloars (2014) studie menade att det fanns en tydlig distinktion 
mellan dem och praktikerna innan brukarinflytande togs i bruk. De upplevde att 
behandlingens fokus låg på behandlingspersonalen som i sin tur styrde och talade om 
för klienterna hur de skulle leva sitt liv. Denna paternalistiska syn där individen 
betraktas utifrån ett objektperspektiv står helt i motsats till det vi kallar empowerment. I 
socialt arbete syftar empowerment till att stärka den redan utsatte klienten liksom att 
betrakta han eller hon som sakkunnig inom det område som rör klienten själv menar 
Askheim och Starrin (2007).  
Intervjupersonerna betonar att varje klient är unik, med egna erfarenheter som ingen kan 
bättre än klienten själv. Klienterna uppmuntras att komma med egna förslag om 
insatser, även om de kan bli svåra att genomföra. Detta får medhåll av Askheim och 
Starrin (2007) som menar att det är viktigt att ta synpunkter och önskemål på allvar och 
uppmuntra klienten till egna initiativ och deltagande. Stärkt tilltro till den egna 
förmågan att fatta beslut om insatser hjälper klienten till ökat självförtroende. Jansen 
(2011) framhåller betydelsen av att fokusera på resurser, erfarenheter och färdigheter 
som stärker klienten i sin tro på sig själv och ökar förmågan att mobilisera kraft mot 
faktorer som begränsar och förtrycker. En av intervjupersonerna framhåller betydelsen 
av att tala och ställa frågor som samtidigt stärker och bekräftar klienten.  
 



 

38 

 

Brukarinflytande i relationell mening 
Relationen mellan klient och praktiker framhålls ofta som en central faktor i allt 
behandlingsarbete. Melin och Näsholm (1998) menar att praktikern bör ägna stor 
omsorg för att utveckla den personliga relationen. Genom ett förtroendefullt agerande 
kan praktikern skapa förutsättningar för relationens växande och utveckling samt en god 
arbetsallians. Ett gott förhållningssätt från praktikern hjälper klienten att stärka sin 
självkänsla och öka motivationen. Vi utvecklas, lär och växer i våra relationer med 
andra och vår existens förutsätter relationer menar Aspelin och Persson (2011). Vi 
tolkar att relationen mellan intervjupersonerna och deras klienter är uppbyggd på 
vänskapsliknande sätt. Relationen dem emellan är också stödjande och har samtidigt en 
mentorsfunktion. Detta får medhåll av Bernler och Johansson (2001) som menar att 
relationen i sig själv är dels till hjälp för klienten och samtidigt ett medel för 
kommunikation. 

En praktiker måste ha ett respektfullt bemötande, visa empati och kunna lyssna på 
klienten för att skapa en god relation med klienten. Det är viktigt att klienten känner sig 
uppmärksammad och i centrum menar intervjupersonerna. De påpekar även att klienten 
informeras i tidigt skede att allt sker på frivillig basis och klienten har sin fulla rätt att 
tacka nej till en förestående insats. Brukarinflytande medför att klienternas önskemål 
om en specifik insats många gånger ligger till grund för ett beslut men i egenskap av 
myndighetsutövare är det alltid praktikern som har det sista ordet. Klienten har med 
andra ord bara två val, att tacka ja eller avbryta kontakten. Klient och praktiker måste 
därmed vara överens om den aktuella insatsen. 
Det finns en risk att praktikern förbiser att han eller hon befinner sig i en maktposition i 
förhållande till klienten. Maktrelationen kan ta sin form i både språkbruk och 
kommunikation. Relationen är, hur god den än må vara, asymmetrisk i sin karaktär. 
Relationen dem emellan kan aldrig bli helt jämlik menar Aspelin och Persson (2011). 
Även praktikerns roll är delad. Praktikern ska dels fungera som stödperson och 
samtidigt inneha en kontrollerande funktion över missbruket. En relation som verkar 
problematisk beroende på sin ojämlikhet, vänskap och makt på samma gång.  

Brukarinflytande medverkar till viss del att jämna ut den rådande maktobalansen mellan 
praktiker och klient. Hultqvist (2008) påpekar att klientbegreppets innebörd förskjutits 
och har kommit att stå för något helt annat än den ursprungliga betydelsen. En klient 
ska kunna likställas med en kund som själv kan välja om han eller hon vill använda de 
sociala tjänsterna. Så är inte fallet. Här är relationen inte jämlik, klienten befinner sig i 
underläge. Vanligen har klienten inga valmöjligheter utan är mer eller mindre tvingad 
att ingå avtal med myndigheten som också sätter villkoren för kontraktet menar 
Hultqvist (2008). 

Brukarinflytande i relationell mening ska vara stödjande där praktikerns roll främst har 
en karaktär bestående av konsultation och handledning. Diskussioner har förts om det är 
en fördel att praktikern har egen erfarenhet av missbruksproblematik. Schulte et al. 
(2007) menar att så är fallet genom en studie om vilka förändringar som krävs för att 
förbättra insatserna inom missbruks- och beroendevården. Klienterna efterfrågade 
personal med egna erfarenheter av missbruk med anledning av att dessa personer lättare 
kan sätta sig in i klientens situation och därmed bygga upp en trovärdig relation dem 
emellan.  
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Slutsatser och implikationer  
Syftet med studien anses vara uppfylld eftersom vi lyckats besvara studiens 
frågeställningar hur praktiker ser på brukarinflytande samt hur praktiker uppfattar 
brukarinflytande i relationell mening.  

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att samtliga intervjupersoner som deltagit i 
studien ställer sig positiva till brukarinflytande och menar att brukarinflytande är en 
nödvändig faktor i arbetet med vuxna personer med missbruksproblem. Även om 
brukarinflytande inte generellt används som begrepp är det ett naturligt arbetssätt att 
utgå från klientens perspektiv. I tidigt skede, oftast vid första mötet informeras klienten 
om sina rättigheter och skyldigheter. Klienten uppmuntras att ta en aktiv del i planering 
och genomförande av den egna vården. Klientens delaktighet och inflytande förutsätter 
ett samarbete mellan parterna som bygger en relation. Praktikerns roll blir att stödja och 
vägleda klienten genom hela processen. Stor omsorg ägnas även åt motivationsarbete 
eftersom klienternas egen motivation inte sällan är begränsad för att genomföra ett 
förändringsarbete. 

Intervjupersonerna är av den uppfattningen att brukarinflytande stärker samarbetet i 
relationell mening. Brukarinflytande verkar för ett relationsskapande, som leder till en 
arbetsallians. Samarbetet mellan parterna skapar ett främjande klimat för en positiv 
behandlingsutveckling. Relationen kan betraktas som fundamental i klientarbetet. Detta 
styrks även genom tidigare forskning samt av studiens teoretiska utgångspunkt. Genom 
brukarinflytande kan praktikern skapa utrymme för klienten att tillgodogöra sig 
relationen. Utan en väl förankrad relation riskerar klienten att avbryta kontakten och 
praktikern utmanas därmed att hitta nya vägar. Stor vikt läggs vid att lyssna på klienten 
och arbeta utifrån klientens önskemål. Brukarinflytande bidrar till att jämna ut den 
maktobalans som råder mellan klient och praktiker. Studien visar att brukarinflytande 
även bidrar till kunskapsutveckling för båda parter. Trots att studien är genomförd i 
södra Sverige anser vi att resultatet kan ge en bild hur det ser ut i hela landet eftersom 
socialtjänstens arbete styrs utifrån socialtjänstlagen. 

Pedagogiska implikationer 
Inom den pedagogiska vetenskapliga diciplinen utvecklas bland annat kunskap om 
processer i vilka människan formas eller förändras. Relationell pedagogik är en av flera 
pedagogiska subdicipliner och grundar sig i mötet mellan människor, hur männsikan lär 
och utvecklas genom andra människor. Denna studie belyser explicit det relationella 
perspektivets centrala betydelse mellan praktiker och klient. Klient och praktiker 
påverkar varandra i en mängd avseenden eftersom det pågår ett ständigt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte parterna emellan. Vi menar att pedagogik utgör en naturlig del i ett 
förändringsarbete och är en förutsättning för ett gynnsamt behandlingsresultat. 

Framtida forskning 
Denna undersökning om brukarinflytande är genomförd inom socialtjänstens område 
men är aktuell inom flera verksamhetsområden. Det hade varit intressant att genomföra 
en undersökning om klienternas erfarenheter av brukarinflytande och hur de upplever 
relationens betydelse mellan klient och praktiker inom samma, eller närliggande 
områden. 
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i arbetet med personer med missbruksproblematik.  
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Till deltagare i studien 

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

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

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

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

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

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

Bakgrund 
1. Vad har du för utbildning, yrke och arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande yrke? 
 

Praktikern och brukarinflytande 
3. Hur ser du/ni på brukarinflytande? 

4. Arbetar du/ni på din arbetsplats aktivt med brukarinflytande, i så fall varför? 
5. Tillämpas brukarinflytande i ditt arbete i högre grad idag än tidigare? 
6. Informerar du/ni klienterna om deras rätt till brukarinflytande, i så fall hur? 

7. Vilka fördelar ser du med brukarinflytande? 
8. Vilka nackdelar ser du med brukarinflytande? 

 
Klienten och brukarinflytande 

9. Vilka fördelar ser klienten med brukarinflytande? 
10. Vilka nackdelar ser klienten med brukarinflytande? 

11. Vilka möjligheter har klienten att driva igenom sin vilja? 
12. Vad kan klienten påverka eller ha inflytande över (behandlingsplan, hela vården 
etc)? 
13. Vad kan klienten inte påverka eller ha inflytande över (behandlingsplan, hela vården 
etc)? 
14. Vilka överväganden gör du om klientens uppfattning strider mot din egen? 

 
Brukarinflytande i relationell mening  

15. På vilket sätt anser du att brukarinflytande påverkar din relation med klienten? 
16. Hur samtalar du och klienten om era kunskaper och erfarenheter? 

17. På vilket sätt kan du och klienten dra nytta av era olika erfarenheter? 
18. Hur ser du på relationens betydelse mellan dig och klienten för att nå uppsatta mål? 

19. På vilket sätt kan relationen mellan dig och klienten utgöra en motiverande faktor? 
20. Vad anser du är viktigt i klientarbetet för att främja en god allians?


