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Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka brukares erfarenheter gällande sitt inflytande i mötet med socialtjänsten 

inom missbruk och beroendevård. Dels vad brukare beskriver att inflytande är för något men också vad som 

påverkar grad av inflytande. Studien har en kvalitativ forskningsansats och har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer av åtta brukare inom socialtjänstens vuxenenhet vilka samtliga har fått någon 

form av insats beviljad av socialtjänsten. Studien visar att inflytande dels kan innebära att brukarna själva 

kommit med ett förslag om insats som de sedan också blivit beviljade, några uppfattar att inflytande är att få 

välja mellan förutbestämda alternativ som socialtjänsten har erbjudit och andra tycker inte att de har något 

inflytande alls över sin situation. Resultatet har analyserats utifrån en teoretisk referensram på ett strukturellt 

och ett individuellt plan, innefattande dels Foucalts begrepp om makt och Putnams sociala kapital. 

Nyckelord: Drogmissbruk, inflytande, socialtjänsten, brukare. 

Abstract

The aim of this study is to investigate service-users experiences of and reflections on personal influence in 

the encounter with social services' unit for abuse and dependency care. Partly how service-users themselves 

describe their perception of influence, but also what affects the level of influence. The study has a qualitative

approach and was performed using semi-structured interviews of eight service-users, of which all have a 

service granted in the social services' unit for abuse and dependency care. The study shows that some 

service-users have  influence by suggesting their own proposals on services, and eventually have them 

granted. Meanwhile, others perceive being able to select from the social services predefined choices as 

influence. Some of the service-users don't feel that they have any influence at all. The result has been 

analyzed based on a theoretical framework on a structural and an individual level, including both Foucault 

concepts of power and Putnam's social capital.

Key-words: Drug abuse, influence, social-service, service-user. 
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1. Inledning

Missbruksvården och det stöd som erbjuds för människor med missbruk har över tid förändrats i Sverige. 

Mellan 1920-1950-talet var den drogpolitiska uppfattningen att narkotika och missbruk skulle bemötas med 

hårda straff från samhället. Missbruksproblem sågs som en personlig fråga och inget som samhället hade 

ansvar att ta hand om. Under 1960-talet börjar denna syn att förändras. Johnson (2005) skriver att 

socialläkare började ifrågasätta de hårda straffen och menade att de tvingade narkomaner att bli kriminella 

och att detta i sin tur hindrade dem från att ta sig ur sitt missbruk. Som reaktion på de hårda straffen bildades 

år 1965 Stockholms riksförbund för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL). Deras budskap var att istället 

för att förfölja och straffa sjuka borde de erbjudas vård. RFHL´s genomslag fick effekt och redan samma år 

inleddes ett försök till behandling som innebar att patienterna i princip själva fick bestämma vilket preparat 

och vilken mängd de ville ha utskrivet. Vilka effekter behandlingen fick i efterhand är svårt att analysera då 

den efter mycket kritik lades ner efter bara två år vilket var för tidigt för att avgöra om behandlingen gjort 

situationen bättre eller sämre för de som deltog i behandlingen (a.a.). Det som däremot hände var att 

narkotikadebatten satte igång och förslag till nya åtgärder började diskuteras. Den tidigare inställningen till 

missbruk som ett privat och rent medicinskt problem förändrades och började nu ses som ett problem som 

berörde hela samhället. Samhället ansågs nu skyldigt att ta ansvar för narkotikaproblemet och den samlade 

synen var att det var allvarligt och att mer resurser behövdes (a.a.). Från dåtidens syn på missbruk och hur 

det ska bemötas av samhället har det fram tills idag tagits stora steg inom missbruksvården där riktlinjer och 

lagar styr hur den enskilda individens intressen ska kunna stärkas.

I de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevård kompletteras de tidigare riktlinjerna från 2007 med 

mer fokus på brukarinflytande och brukarmedverkan (Socialstyrelsen, 2014). Där står att inom en 

evidensbaserad praktik är det viktigt att lyfta brukarnas erfarenheter och förväntningar (a.a.). I inledningen 

för regeringens mål för brukarinflytande inom missbruksvården står:

Det traditionella tänkesättet, att professionen ska lösa individens situation och den enskilde är mottagare av 
insatser är på väg att ersättas av insikten att individen ska kunna vara med och ta aktiv del i beslut som rör hans eller
hennes livssituation. (Socialstyrelsen, 2013a, s. 7)

Brukarinflytandet medför ett nytt sätt att tänka inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. I stället för att vara 

”föremål för insatser” (a.a. s. 12) är individen aktiv och deltar i att utforma den vård och det stöd han eller 

hon behöver. Detta är en utveckling som står inför fler kommande utmaningar och möjliga lösningar (a.a.).

1.1 Problemformulering

År 2008 beslutade regeringen att göra en utredning av den svenska missbruks- och beroendevården (SOU 

2011:35). I utredningen riktas kritik mot hur individens ställning inom missbruksvård är begränsad och bör 

stärkas. Utredningen belyser att det behövs mer tillgängliga insatser, mer information om valmöjligheter 

gällande insatser och mer kontinuitet i vårdens planering och genomförande. Det har under de senaste åren 
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ställts krav på att individen ska få en starkare position genom att upprätta en individuell plan inom 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I utredningen framgår däremot att de åtgärder som gjorts endast i 

begränsad utsträckning har bidragit till att individens ställning har stärkts. Några anledningar som ges i 

rapporten är att ansvaret för missbruksvården är delat, där socialtjänsten som huvudman är i kommunal regi 

och hälso- och sjukvården drivs av landstinget. Detta kan leda till att individen är i kontakt med flera 

beslutsfattare, vilka saknar en direkt kommunikation, och vilket i sin tur kan leda till negativ påverkan för 

individens behandling (a.a.). Den andra anledningen som ges är att det inom socialtjänsten och hälso- och 

sjukvård finns en moraliserande bild av missbruk. Missbruk och beroende anses kunna lösas genom 

uppfostran och där anledningen till att människor hamnar i missbruk är självförvållat (a.a.). 

Det faktum att det finns riktlinjer från socialtjänsten som berör hur brukarmedverkan och 

brukarinflytande ska praktiseras och den kritik som riktas mot hur kraven faktiskt bidrar till individers stärkta

ställning, gör det relevant att undersöka hur individer i missbruk uppfattar att de i mötet med socialtjänsten 

utövar inflytande gällande sina insatser. Då det finns en moraliserande bild och en tanke om socialarbetaren 

som den som sitter på lösningar och svar samt även riktlinjer kring hur brukares delaktighet ska främjas, är 

det av vikt att studera vad brukare uppfattar att inflytande är i praktiken (SOU 2011:35; Socialstyrelsen 

2013a). Både gällande vad deras beskrivningar av inflytande är och hur de skiljer sig från varandra. Det går 

att anta att de begrepp som socialtjänsten använder sig av, gällande inflytande, inte är den definition av 

inflytande som brukaren upplever i praktiken. Det gör det relevant att undersöka hur brukare själva 

reflekterar kring och beskriver sitt inflytande. Det går att anta att det även finns vissa faktorer som påverkar 

grad av inflytande mer än andra, vilket gör det relevant att undersöka vad brukare pekar ut som viktiga 

faktorer vid beslut om insats. Det är inte bara viktigt för studien i sig utan för socialt arbete i stort då den 

utveckling som sker inom området går mot ett mer individanpassat arbetssätt och där det evidensbaserade 

sociala arbetet är på frammarsch. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur brukare inom missbruks- och beroendevård genom sina erfarenheter och 

reflektioner uppfattar deras eget inflytande vid val av insats i mötet med socialtjänsten. 

1.3 Frågeställningar

1. Vad betyder utövandet av inflytande vid val av insats för brukare i praktiken? 

2. Vad påverkar brukarnas möjligheter till inflytande vid val av insats?

1.4 Relevansen för socialt arbete

Det sociala arbetet går i allt större utsträckning mot ett individinriktat fokus där klienter/brukare/patienter får 
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mer handlingsutrymme och ges en röst i de beslut som tas kring dem. I nationella riktlinjer från 

socialtjänsten och lagrum skrivs nya kapitel om hur det sociala arbetet ska genomföras för att öka brukarnas 

delaktighet och inflytande på olika sätt (Socialstyrelsen, 2013a; SFS 2001:453). Den evidensbaserade 

praktiken (EBP) är ett sätt att säkerställa kvaliteten i det sociala arbetet. Grunden för arbetet ska bygga på 

professionens kunskap, kunskap utifrån forskning och klienternas kunskap, där socialsekreterare ska ta 

hänsyn till alla dessa tre vid val av insatser. Tillsammans ska dessa tre ge en flerdimensionell bild av hur det 

sociala arbetet kan utvecklas och bli så bra som möjligt (Oscarsson, 2009). Inom EBP lyfts bland annat 

självbestämmandeprincipen upp som  ett viktigt hänsynstagande där brukares egna önskemål i samband med

professionens kunskap ska integreras och ligga till grund för hur beslut tas. För det sociala arbetet i stort är 

detta en viktig utveckling då det genom att bjuda in brukare i beslutsfattande också utkristalliseras vilka 

insatser som är av relevans för brukarna själva och vilka som fungerar (Bergmark, Bergmark & Lundström, 

2011). Det gör också studiens syfte viktigt för socialt arbete då de som tar del av insatsernas röster behöver 

lyftas så att det sociala arbetet och debatten om det kan ta större kliv framåt.  

1.5 Begrepp

1.5.1 Missbruk 

För studien har Folkhälsoinstitutets (2011) definition av missbruk använts. De beskriver begreppet missbruk 

som en medicinsk term som används för att diagnostisera patienter. Huruvida det bedöms som missbruk eller

inte är kopplat till hur bruket av droger påverkar patientens förmåga att till exempel sköta sitt jobb, om 

patienten har problem med rättsväsendet eller om det finns en betydande risk för fysiska skador.

1.5.2 Brukare

För studien kommer ordet brukare att användas i de fall det handlar om individen med missbruk i mötet med 

socialtjänsten. Socialstyrelsen definition av begreppet brukare, så som det används inom socialtjänsten, 

”...person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från 

socialtjänsten” (Socialstyrelsen, 2013b). En brukare kan vara ett barn eller en gammal. Även människor som 

får vård enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) räknas som brukare (LVM, SFS 1988:870). Det är 

alltså inte begränsat till att gälla bistånd som är på frivillig basis.

I de fall litteratur för studien har använt ordet klient i stället för brukare kommer klient att användas.

1.5.3 Vuxenenheten

Inom socialtjänsten finns det en enhet som beviljar bistånd i form av olika insatser till människor med 

missbruk av olika slag. I studien kommer denna enhet att benämnas som vuxenenheten då det är den 

benämningen respondenterna för studien själva använder. Vuxenenheten tar också beslut och beviljar 

insatser för människor med andra sociala problem som spelmissbruk och alkoholmissbruk 

(http://www.stockholm.se).
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1.5.4 Inflytande 

I de riktlinjer som styr det sociala arbetet och specifikt de som främjar brukares inflytande, används 

begreppen brukarmedverkan och brukarinflytande (Socialstyrelsen, 2013a). Studien ämnar inte undersöka 

dessa begrepp specifikt, istället kommer inflytande att användas synonymt med dessa två begrepp då 

respondenterna beskriver sitt inflytande som både brukarinflytande och brukarmedverkan.  

1.6 Bakgrund

1.6.1 Socialtjänsten

En insats som beviljas från socialtjänsten kan se olika ut men ska verka som hjälp och ett stöd för att kunna 

komma ifrån sitt missbruk av droger. De individuellt inriktade insatserna som socialtjänsten kan erbjuda 

varierar beroende på vilken kommun brukaren bor i, det kan vara till exempel råd och stöd i form av samtal i 

grupp eller enskilt, en kontaktperson, vård på institution eller liknande (Elmér, Bomberg, Harrysson och 

Petersson, 2000). För att få en insats måste den enskilde brukaren ta kontakt med socialtjänsten som startar 

en utredning för att sedan bevilja en insats. Socialtjänstens arbete är lagstadgat och bygger på 

socialtjänstlagen som är en ramlag vilket innebär att det i lagen inte framgår exakt hur en insats ska se ut 

över hela landet utan kommunerna har stort utrymme att tolka lagen och utforma sina resurser efter det 

behov som finns i den enskilda kommunen (SFS 2001:453). I SoL 1§, kap.3 (a.a.) om socialtjänstens mål, 

som är den portalparagraf som socialtjänstens arbete bygger på, står att: 

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.

Lagen består av 16 kapitel som berör olika samhällsgruppers rättigheter samt bestämmelser om hur 

socialtjänsten och socialnämndens arbete ska utföras. Kapitel fem berör människor med missbruk och 

innehåller två paragrafer där det i den första står att:

9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon
behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 
vården och noga bevaka att planen fullföljs.

Paragraferna ovan betonar de lagmässiga grunder som finns gällande människor i missbruks rätt till hjälp och

stöd och att detta stöd ska ske i samförstånd med den enskilde brukaren. Under dessa lagar finns det också en

rad olika riktlinjer som socialtjänstens arbete utgår ifrån. Bland annat Att ge ordet och att lämna plats 

(Socialstyrelsen, 2013a) vars syfte är att främja den evidensbaserade praktiken inom socialt arbete genom 

brukarmedverkan. Riktlinjerna ska också hjälpa socialarbetare att synliggöra de maktstrukturer som finns 

och också förändra de attityder som finns där ett nu rådande synsätt är att brukaren är en aktiv och 
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deltagande människa och inte bara en mottagare av hjälp. Våren 2015 kom också nya nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2015). Riktlinjerna riktar sig till beslutsfattare inom hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten. I riktlinjerna framgår att socialtjänsten har det övergripande ansvaret för 

stödinsatser vid drogmissbruk. Det framgår också hur bedömning av insats ska gå till och hur processerna 

ska se ut kring uppföljning av insats. De nya riktlinjerna grundar sig i den missbruksutredning som gjordes 

på begäran från staten 2009-2011, och som grundar sig i forskning inom området för att utveckla riktlinjerna 

och göra dem tydligare (SOU 2011:35). Det ska tilläggas att utredningen fick kritik från olika håll då den 

dels gav förslag om omorganisering inom missbruksvården mot ett större medicinskt ansvar där landstinget 

har huvudansvaret (Bergmark, 2014). Denna kritik och diskussionerna kring vem som ska bära ansvaret för 

missbruksvården är inget som kommer utvecklas djupare i denna studie. Det visar dock att det återigen pågår

förändringar inom missbruksvården i Sverige i stort. 

I socialstyrelsens statistikdatabas framgår att det den 1 november 2013 var 5602 personer som fick 

bistånd i form av boende, 10693 personer fick individuellt behovsprövade öppna insatser och 1955 personer 

som hade frivillig institutionsvård i Sverige, vilket är de senast uppdaterade siffrorna 

(http://www.socialstyrelsen.se).

1.6.2 Empowerment inom socialt arbete

I följande avsnitt kommer empowerment att presenteras. Empowerment används ofta inom 

brukarorganisationer men även inom socialtjänsten. För studien är det inflytande i mötet med socialtjänsten 

som är i fokus och för att få en vidare förståelse för åt vilket håll brukares ställning i samhället är påväg, är 

det ett viktigt begrepp att belysa. 

Empowerment är ett begrepp som har blivit populärt som ledord inom organisationer och verksamheter 

inom socialt arbete men också för forskare och som begrepp inom vetenskapen. Begreppet empowerment 

kommer från USA och någon direkt svensk översättning finns inte. Askheim och Starrin (2007) menar att en 

anledning till att begreppet blivit populärt trots att det i svensk kontext är diffust, är att det innehåller ordet 

”power”. Tre svenska ord som inbegrips i ordet ”power” är ”styrka”, ”kraft” och ”makt”. Tre ord som vädjar 

till våra inre drivkrafter att ha makt över våra liv, att vara delaktiga och att vara starka. Askheim (2007) 

skriver att det är ett något otydligt begrepp då olika aktörer använder det på olika sätt och utifrån olika 

vinklar. Empowerment är också ett begrepp som dels vill visa på den styrka, kraft och makt som grupper 

som befinner sig i maktlösa positioner kan skaffa sig men också hur de genom mobilisering ska ta sig ur den 

maktlöshet de befinner sig i och på så vis få mer inflytande över sina liv. Empowerment handlar alltså både 

om ett mål att ta makten över sitt liv men också medlen för att nå det målet (a.a.). Författaren beskriver olika 

teoretiska positioner för begreppet och likheter och skillnader mellan dessa, något som endast kort kommer 

att redogöras för i detta avsnitt. Övergripande så innebär empowerment dels om socialkonstruktionistiska 

processer som syftar till att människor skapar de maktförhållanden de är i, vilket också gör det möjligt för 

dem att bryta upp det rådande förhållandet (a.a.). Denna typ av empowerment syftar till medvetande hos 

kollektivet och hur de som delar samma erfarenheter tillsammans ska stärka sin grupps ställning i samhället 
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(a.a.). 

Inom empowerment riktas också fokus på individer inom kollektivet som en del i en marknadsmodell. 

Individen anses vara kompetent att själv ta beslut som svarar på dennes intressen, men där välfärdsstaten som

institution standardiserar och omyndigförklarar individer genom sin byråkrati (a.a.). Individer fråntas på så 

vis initiativ och ansvar över sin situation. De tjänster som erbjuds bör därför vara intressanta för de individer 

som ska använda tjänsten, i detta fall brukarna. De insatser och tjänster som möter brukarnas behov kommer 

då att leva vidare och de som inte gör det kommer att dö ut (a.a.).

Det finns också en tredje inriktning där experten inte ska vara styrande utan dennes roll ska vara jämställd 

med den som behöver hjälp och deras kunskaper inom området ska ses som likställda (a.a.). Askheim (2007) 

skriver att detta ska leda till Antonovskys känsla av sammanhang vilket innebär att individer genom att 

förstå sin situation, kan utveckla en tro på att det går att finna lösningar samt finna en mening med att göra 

en förändring. Vilket ska ge en upplevelse för individen att den har inflytande över sitt eget liv (Antonovsky,

1987, refererad i Askheim, 2007, s. 27). 

1.7 Tidigare forskning

Det finns en mängd forskning om människor med missbruk inom olika discipliner och kontexter där viss 

forskning undersöker brukarnas uppfattningar om inflytande på olika sätt. För studien är det mötet med 

socialtjänsten som är i fokus men nedan ämnar jag beskriva en bred bild av människor i missbruks 

uppfattningar om inflytande inom olika områden. Dels vad som möjliggör och motverkar inflytande för att 

bidra med kunskap om hur brukares inflytande ser ut men också vad inflytande har för betydelse för 

individen. Det görs också forskning gällande andra stigmatiserade grupper i samhället där liknande fenomen 

förekommer, forskningen bidrar till att belysa inflytande ur ett bredare perspektiv. 

1.7.1 Inflytande och deltagande inom missbruksbehandling

I följande avsnitt kommer internationell tidigare forskning, som berör brukares inflytande inom olika 

behandlingar och metadonprogram, att presenteras. 

Brukares självbestämmande har blivit en viktig del i det sociala arbetet med människor med missbruk. 

Målet är att lagar och riktlinjer ska implementeras i det sociala arbetets praktik för att främja att brukare ska 

ta ansvar för sina egna liv. Brukare ska ses som människor som är experter på sina egna liv med en förmåga 

att ta egna beslut och vara delaktiga i sin behandling för att själva förändra sin situation (Bjerge, Nielsen & 

Asmussen-Frank, 2014). En viktig aspekt av brukares deltagande inom olika insatser och behandlingar är att 

det, för personalen, ska öka förståelsen för brukarnas situation och brukarnas önskemål för att förbättra de 

insatser som brukarna är deltagare i. Ett större brukardeltagande skulle bidra till att insatserna i större 

utsträckning svarar på brukarnas behov och att brukarnas möjligheter att påverka den insats de är i också 

skulle förbättra insatsen (Schulte et al., 2007). I en studie av Bjerge och Nielsen (2014) menar de att det 

inom vissa behandlingar finns en strävan om att brukarna ska uppleva empowerment och att de som enskilda 
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individer och som grupp, ska bli självbestämmande och självstyrande inom sin behandling. Som en del av 

empowerment förväntas brukarna vara delaktiga i planeringen samt vara delaktiga i att lära sig lösa 

konflikter genom att på ett gynnsamt sätt framföra sina åsikter och kunna finna lösningar på de problem som 

uppstår. Studien visar att det fanns vissa svårigheter i att implementera och uppnå empowerment inom 

behandlingar då vissa brukare hade svårt att acceptera de riktlinjer som fanns inom behandlingen. Personalen

försökte få brukarna delaktiga i att lösa sina problem men brukarnas förmåga att ta ansvar för situationen och

bemöta andra brukare med respekt, försvårades på grund av pågående missbruk (Bjerge & Nielsen, 2014). 

Kings (2011) studie visar att några av brukarna inte hade tillräckligt med information eller var tillräckligt 

insatta i de kriterier som ramar in deras möjligheter till påverkan av deras behandling. Andra brukare menade

att de var medvetna om att de kunde utvärdera och därigenom utveckla behandlingen men att endast ett fåtal 

hade deltagit. Olika förklaringar till detta var bland annat ett ointresse hos brukarna eller att det viktigaste för

dem var att få sin substitutionsmedicin och inget annat. Brukarnas medverkan i planering av behandlingen 

ansågs viktig men där brukarna själva och personalen uttryckte att brukarna hade litet eller inget inflytande 

alls (a.a.). 

Forskning visar att det också finns strukturella svårigheter i att implementera empowerment som brukares

självförvaltning av sin vård. Det är svårt att individualisera servicen tillräckligt mycket för brukaren så att 

denne kan uppnå självförvaltning av vården. Tanken är att individen ska vara delaktig i sin vård men i 

realiteten får det inte synlig effekt då välfärdsinstitutionerna är genomsyrade av begränsade resurser, 

begränsad arbetskraft och lokala regler.  Det är socialarbetarnas roll att implementera den rådande politiken 

och samtidigt upprätthålla en balans mellan att hantera varje individs problem och behov, att behandla dem 

likvärdigt och dessutom förhålla sig till de institutionella begränsningar som finns (Asmussen-Frank & 

Bjerge, 2011). I studien framgår att det som påverkar socialarbetarens möjligheter är hur mycket arbetskraft 

som finns, hur den ekonomiska situationen ser ut, tidspress och de aktuella riktlinjer som finns, vilket i sin 

tur påverkar hur utbudet av insatser ser ut. Studien visar att detta kunde leda till att de insatser som erbjöds 

var de som var minst krävande för verksamheten, som passade flest individer och som var mest 

kostnadseffektiva. Konsekvensen, menar författarna, blev att det gavs lite utrymme för att ge individen så 

individualiserad vård som denne behövde (a.a.). 

I andra fall där riktlinjer medvetet har implementerats för att öka brukarnas delaktighet och inflytande, 

har de inte svarat på brukarnas egna behov och önskemål. I en sammanfattande studie från Danmark, över 

substitutionsbehandlingar och implementering av riktlinjer för att stärka bukarnas deltagande, framgår att 

vissa av brukarna inte tyckte att långsiktiga planeringar som en del av inflytande, var relevant. De ansåg att 

det snarare handlade om att lösa de problem som låg nära i tiden. Studien visar att det kan bero på att 

brukaren under längre tid varit i missbruk och endast tagit kortsiktiga beslut, vilket gjort att omställningen till

att tänka långsiktigt var ett stort steg. Den långsiktiga tidsramen som var i fokus för behandlingen genom 

delaktighet i planeringen om sin framtid, var för vissa brukare en svår omställning, trots att det fanns en vilja 

och en strävan mot ett liv utan droger. Det fanns också de brukare som tyckte att behandlingen i kombination

med psykosocialt stöd, var en del i att få stabilitet i sitt liv, vilket ansågs som en av förutsättningarna för att 
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kunna ta mer långsiktiga beslut (Bjerge, Nielsen & Asmussen-Frank, 2014). 

1.7.2 Inflytande inom andra marginaliserade grupper

Även om det finns riktlinjer för hur brukare ska ges ökade möjligheter till delaktighet och inflytande har 

studier visat att förmågan att kunna utöva inflytande också är något som ibland kräver en viss träning. Starks 

studie (2011) belyser hemlösa i Österrikes situation, med fokus på deras möjligheter och begränsningar 

gällande deltagande. Stark argumenterar för hemlösas deltagande och beskriver deltagande som en process 

där individen bjuds in och är delaktig i processer kring beslutsfattande, som i sin tur får direkt eller indirekta 

konsekvenser för individen. Stark hänvisar till begreppet empowerment och skriver att deltagande i den 

bemärkelsen syftar till autonomi och innebär att individer, grupper och samhällen ökar sina möjligheter till 

att bli informerade, ta beslut och att de besluten i sin tur resulterar i önskade åtgärder. För att mäta grad av 

deltagande måste också frågan ställas om vem som har makten och hur de som har makten är villiga att 

överlämna en del av den. Stark skriver att ”Participation does not exclude the need for support! It concerns 

the matter of how the support is provided and aims to increase the autonomy of the homeless people” (a.a, s. 

77). 

Stark menar att gruppen hemlösa är en stigmatiserad grupp som är sedda som andra klassens medborgare 

som ofta exkluderas från beslut kring deras egen situation vilket påverkar deras känsla av delaktighet. Stark 

skriver dock att deltagande för vissa är en lärandeprocess där det enda sättet att lära sig att delta är att på 

olika sätt bjudas in till deltagande. Klienternas möjligheter att tränas i deltagande genom alla steg i processen

samt förändrade maktrelationer mellan klient och profession är två förutsättningar för att öka individens 

deltagande (a.a). Deltagande kräver träning och för att stärka de hemlösas ställning måste deltagande vara 

genomgående i beslutsprocessens alla. Till en början måste klienterna informeras om hur deras deltagande 

ser ut för att sedan öka deltagandet genom att ta gemensamma beslut med handläggaren för att vidare kunna 

delta i brukarstyrda organisationer (a.a.). 

Människor i hemlöshet precis som människor med missbruk är en stigmatiserad grupp i samhället, det går

att anta att samma problematik som beskrivs i Starks studie även gäller för människor med missbruk. Stark 

belyser en svårighet med inflytande som annan forskning beskriver men inte förklarar. Annan forskning 

konstaterar att människor med missbruk inte alltid vill eller kan utöva inflytande men där det inte förklaras 

varför.

1.7.3 Inflytande och motivation

Bandura (1999) sammanfattar en rad studier om hur människors beteende påverkas av huruvida de är 

delaktiga i de beslut som berör dem eller inte. Bandura menar att individers uppfattning av sin egen förmåga 

är central och mycket viktig för människan som varelse. Med det menar han att om människor inte tror att de

kan påverka sitt öde eller har insikt om att det de gör får konsekvenser för dem vidare, är de också mindre 

benägna att agera när de möts av svårigheter. Han menar att detta är en viktig del av de kognitiva 

motivationsmekanismerna som styr vårt beteende.
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Bandura menar att upplevd förmåga till sig själv och att man kan, ger effekt i varje fas av förändringen 

från att lämna ett liv med missbruk. De individer som slutar att missbruka av sig själva har en större tilltro till

sin egen förmåga, än de som inte lyckas med en förändring av sin livssituation (a.a.).

1.7.4 Missbruk och valfrihet inom välfärden

En engelsk studie som Patterson et al. (2009) har gjort, visar på faktorer som påverkar brukares deltagande 

gällande beslut inom välfärden. Utifrån studien framgår att de som beslutar om insatser uppfattar 

organisationens struktur som en faktor som hindrar brukarnas deltagande. Byråkratiska processer har visat 

sig vara en utmaning då de påverkar möjligheterna att förändra organisationerna så att det passar brukarna 

bättre. En annan faktor som främst arbetare inom frivilligorganisationer lyfte fram, var bristen på 

ekonomiska resurser. En tredje faktor som beskrevs var att brukarna själva inte sökte efter deltagande.    

Precis som den internationella forskningen har visat, råder det också en enad uppfattning inom svensk 

socialpolitik om att brukare ska ges inflytande inom missbruks- och beroendevård. Stenius studie (2015) 

belyser socialtjänstens tjänstemän och klienternas uppfattningar om inflytande. Tjänstemän inom 

socialförvaltningen uttrycker att klienterna ofta vet vad de vill på grund av tidigare erfarenheter av vård och 

behandling och att deras delaktighet vid beslut om insats är viktig för att klienten ska lyckas inom en 

behandling. De menar att det bidrar till att klienten känner ett eget ansvar över sin behandling och att de blir 

tagna på allvar. Tjänstemännen inom en kommun påvisade en medvetenhet om de kostnader som valfrihet 

kan föra med sig men att de tyckte att det var en kostnad som de var beredda att betala då det egna valet får 

positiva konsekvenser för klienten vilket också gör det gynnsamt i längden (a.a.).  

I studien framgår att klienterna likställer valfrihet med inflytande och delaktighet, där 25 procent uppgav 

att de var missnöjda med sina möjligheter att påverka och ungefär samma andel uppgav att de inte visste 

vilka möjligheter det fanns till att göra val. Det var få klienter som uppfattade att mängden valmöjligheter 

var för många, däremot tyckte 40 procent att det fanns för få val att välja emellan. I intervjuer med klienterna

framkom också en medvetenhet hos klienterna om att valmöjligheter är bra inom ramarna för klientens 

förmåga att bedöma sin situation. Studien visade att den bild som fanns hos politiker och tjänstemän om att 

en typ av inflytande är att ha möjligheten att göra olika val, delades med den uppfattningen klienterna hade 

om inflytande (a.a.).

1.8 Teoretisk referensram

Analysen av resultatet kommer att göras utifrån begrepp inom en teoretisk referensram. Studiens ansats är 

abduktiv och förförståelsen som ligger till grund för studiens syfte kan härledas från antaganden om att 

relationen mellan socialsekreteraren och brukaren grundar sig i maktrelationer dem emellan. Begreppen som 

kommer hjälpa oss att förstå resultatet är det sociala kapitalet utvecklat av Putnam samt Foucaults 

maktbegrepp om disciplinering, normalisering och den relationella makten. Foucaults begrepp belyser 

strukturella aspekter av maktförhållanden där socialtjänsten kan ses som en överordnad instans med makt att 

ta beslut som rör individen. Putnams begrepp beskriver snarare den sociala relationen människor emellan, 

14



delvis frånkopplat strukturella aspekter.

1.8.1 Den relationella och normaliserande makten

Foucault vill inte placera makt hos särskilda innehavare. Han menar att alla innehar en viss typ av makt, det 

finns inte enskilda individer som äger hela makten. Makt är snarare något som skapas i relationer mellan 

människor där samtliga är bärare av den (Foucault, 2002a, 2002c). 

Det är fråga om en allestädes närvarande makt; inte därför att den skulle ha privilegiet att samla allt under sin 
okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en 
punkt och en annan. Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån.
(Foucault, 2002a, s. 103) 

Makt kommer således inte bara uppifrån utan även underifrån. Foucault vill ta bort den negativa stämpel som

maktbegreppet ofta har där makt ses som ett juridiskt redskap som skiljer mellan rätt och fel (Foucault, 

2008). Makt står utanför den juridiska aspekten med fokus på lagar och straff och utgår istället ifrån 

normalisering och kontroll av individer för att foga dem. Intet sagt att institutioner och lagar ska försvinna 

men de ska fylla en normaliserande roll som ska reglera snarare än straffa (Foucault, 2002a). Foucault 

skriver i Vansinnets historia under den klassiska epoken (1986) om hur den vansinnige blir till genom på det 

vis mentalsjukhusen är strukturerade. Han menar att makt varken är negativ eller positiv utan att även 

subjektet är delaktig i skapandet av makt, genom att uppföra sig som en vansinnig eller att välja att göra 

motstånd (a.a.). 

Denna bestraffningens nästan matematiska tydlighet, repeterad så många gånger som behövs, erkännandet av felet 
genom den repression bestraffningen innebär, allt detta bör utmynna i interioriseringen av den rättsliga instansen, i 
uppkomsten av förebråelser i den sjukes psyke. Det är först vid denna punkt som domaren går med på att låta 
bestraffningen upphöra, säkra på att den kommer att förlängas i oändlighet i den vansinniges medvetande. 
(Foucault, 1986, s. 285)

På samma sätt är det möjligt att tänka att missbrukaren skapas inom myndigheter och institutioner i dagens 

samhälle, vilket påverkar deras uppfattning om sig själva och därigenom deras uppfattningar om sin roll som 

brukare hos socialtjänsten.

1.8.2 Makten och disciplinen 

Foucault skriver i Övervakning och straff – Fängelsets födelse (1998) om hur människors kroppar styrs inom

samhällets olika institutioner. Här beskrivs disciplinen och den normaliserande sanktionen, där allt som 

avviker från den disciplinära ordningen ska straffas (a.a.). Det straff som ska ges ska verka normaliserande 

vilket skiljer det disciplinära systemet från straff inom brottmålsdomstolarna. Straffet ska snarare vara 

korrektivt med syfte att inte enbart straffa utan också att uppmana till ytterligare träning för att lära sig ett 

normativt beteende, att kunna rätta till sina brister. Den disciplinära makten är också enligt Foucault, omvänd

den traditionella makten där maktutövaren är i fokus, den som visar upp sig och på så vis göder sin makt. 

Den disciplinära makten synliggör istället de som underkastar sig makt. Individen är ständigt i fokus, 

ständigt iakttagen vilket gör att denne blir kvar i relationen som underordnad ett maktsystem. På så vis är 
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individen också själv delaktig i att reproducera rådande maktförhållanden.  

Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det spontant gå ut över sig själv; 
han upptar i sig en maktrelation, inom vilket han åtar sig båda rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvande.
Därmed kan den yttre makten avlasta sin fysiska tyngd... (Foucault, 1998, s. 237) 

Makten ligger i att inrätta ett objekt i en ordning som ständigt är under lupp för de som övervakar objektet. 

Foucault tar fängelserna som exempel och på det sätt de är uppbyggda på. Fängelsets konstruktion, genom 

att fången alltid är i centrum, syftar till att få individer att underkasta sig och på så vis bli lydiga individer. 

Viss mån av tvång skapar, vad Foucault kallar för en politisk anatomi som maktmekanism. 

Den redogör för hur man skall kunna få grepp om andras kroppar, inte bara för att få dem att göra det man önskar 
utan för att få dem att gå tillväga som man vill, med den teknik, den snabbhet och den effektivitet man har bestämt, 
disciplinen frambringar sålunda kroppar som är undergivna och övade, ”fogliga” kroppar. (Foucault, 1998, s. 162)   

På så vis genomgår individer en ”...normaliserande granskning och en övervakning som gör det möjligt att 

kvalificera, klassificera och straffa” (Foucault, 1998, s. 216). En av dessa normaliseringsprinciper är vad 

Foucault kallar för examinationen, där individer blir bedömda och där de beskrivs utifrån önskade eller 

oönskade beteenden vilket klargör de individuella skillnader som finns och individer blir fall. Genom att bli 

ett fall och att examineras, utformas individen som ” ett resultat av och ett föremål för makt, ett resultat av 

och ett föremål för vetande” (Foucault, 1998, s. 225). På så vis blir individer bärare av makt och producerar 

makt genom sitt vetande och uppfattning om sig själva, utifrån examinationens bedömning. 

Foucault skriver inte bara om makt med syfte att normalisera utan också om makt som produktiv snarare 

än repressiv, med funktion att kontrollera, stimulera, övervaka och organisera krafter. På det sättet kan 

krafter produceras snarare än förstöras (Foucault, 2002a). I Diskursernas kamp (Foucault, 2008) drar 

Foucault paralleller till soldaten inom armén och hur hans roll historiskt har förändrats från att vara en 

utbytbar individ till att bli en väl tränad enhet som ska verka för att öka prestationen. Ett system som bygger 

på hierarkier där var och en ges en särskild position för att maximera prestationen. Soldaten får en viktig roll 

tack vare sin skicklighet och detta bidrar också till att soldaten antar ett önskvärt beteende (a.a.).  

De maktförhållanden som råder inom institutioner mellan styrande och undersåtar har senare i historien, 

enligt Foucault, fått en bredare betydelse, där hela befolkningen ses som den grupp som ska styras. Precis 

som den enskilda soldaten i armén med syfte att vara produktiv i krig behöver också samhällets medborgare 

styras för att öka en generell produktivitet. 

Makten bör utövas över individerna i den mån de utgör en slags biologisk enhet som man måste ta hänsyn till om vi 
just vill utnyttja denna befolkning som en maskin som ska producera, som ska producera rikedomar, tillgångar, och 
producera andra individer. (Foucault, 2008, s. 216) 

Foucault kallar detta för biopolitik och har till skillnad från den politiska anatomin som syfte att inte bara 

styra individer som underordnade utan som samhällsmedborgare som ska regleras för att sträva efter ett 

samhälle som produktionsmaskin där samhällsmedborgarna också själva är med och producerar 

maktstrukturer genom att underordna sig. 

Sammanfattningsvis skriver Foucault om disciplinär makt som en makttaktik där maktutövningen ska 
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vara så ekonomisk som möjligt, sett till reella utgifter, den ska vara diskret för att inte väcka för stort 

motstånd och den ska vara så utbredd som möjligt för att kunna verka inom så många system i samhället som

möjligt (Foucault, 1998). 

Kort sagt, det gäller att ersätta en makt som tar sig i uttryck i glansen och praktiken hos dem som utövar den med en 
makt som på ett smygande sätt gör dem som den tillämpas på till objekt; att inhämta ett vetande om dessa objekt 
snarare än att breda ut de praktfulla häskartecknen. (Foucault, 1998, s. 257) 

1.8.3 Det sociala kapitalet och den generaliserade ömsesidighetens princip

Ovan har några av Foucaults begrepp beskrivits vilka belyser olika maktstrukturer i samhället och hur 

samhällsstrukturer på olika sätt påverkar oss. Nedan kommer en aspekt av Putnams sociala kapital att 

redogöras, med fokus på dess kopplingar till tillit mellan människor. I Putnams redogörelse utgår han från 

texter om USA´s samhälleliga förändringar och hur amerikanerna har gått från att vara aktiva deltagare i 

frivilligorganisationer till att bli mer socialt isolerade och individualistiska (Putnam, 2006). 

Putnam (2006) beskriver det sociala kapitalet utifrån hur sociala nätverk i samhället är gynnsamt för 

samhället i stort. Han skriver om ett socialt kapital som delvis bygger på tillit människor emellan och att 

situationer där en person ställer upp för en annan, inte nödvändigtvis behöver betyda att denne direkt kräver 

en tjänst tillbaka. Det sociala kapitalet handlar således om att bygga upp en tillit och ömsesidighet människor

emellan där återbetalningen av tjänsten inte behöver ske direkt utan vi litar på att den kommer att komma 

någon gång längre fram. Putnam (2006) menar att detta är en djupt etablerad norm inom den civiliserade 

tillvaron och rotar sig i den regel i Bibeln, och en mängd andra religiösa läror, som kallas den gyllene regeln,

där människor uppmanas att vara mot andra som de vill att andra ska vara mot dem (Matt. 7:12, Bibel 2000). 

Putnam skriver ”En effektiv norm för generaliserad ömsesidighet förstärks av täta sociala nätverk” (Putnam, 

2006, s. 143). Putnam menar att det sociala kapitalet bygger på tillit människor emellan och där täta sociala 

nätverk kan tänkas gynna våra dagliga transaktioner. Dessa transaktioner kan likställas med sociala 

relationer och där tillit gynnar denna sociala transaktion. Putnam menar också att om två människor som 

samarbetar är del i ett samhälle med en norm där tillit uppmuntras, kommer detta att påverka vår vilja att 

vara trogen mot andra då kostnaden för ett svek blir för dyr med de rådande normerna som ram. Putnam 

skriver:

En effektiv norm för generaliserad ömsesidighet förstärks av täta sociala nätverk. Om två personer kan tänkas 
samarbeta tillhör ett väl hopkittat samhälle, kommer de att träffas vid något tillfälle eller höra talas om varandra 
genom djungeltelegrafen. Deras anseende står på spel och är säkerligen värt mer än vad de skulle vinna på ett 
ögonblicks svek. (Putnam, 2006, s. 143) 

Denna sociala tillit är inte likställd med en tillit till institutioner eller myndigheter, det är de personliga 

relationerna som är i fokus. Intet sagt att social tillit kan leda till politisk tillit och vice versa men de går inte 

helt okomplicerat att i alla sammanhang fläta samman. Det finns också en klasskillnad i tillit där de övre 

klasserna i samhället beskrivs ha större tillit än de lägre klasserna. Anledningen tros vara att de i de lägre 

klasserna inte bemöts med respekt och ärlighet lika ofta som de i de övre klasserna (a.a.).

Det sociala kapitalet menar Putnam berör individer i ett samhälle, där det finns en tanke om att samhället i
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stort vinner på att vi litar på andra utan att vi nödvändigtvis känner dem. I analysen kommer det sociala 

kapitalet att användas för att förstå relationen mellan enskilda individer, brukaren och socialsekreteraren. Det

kan uppfattas som att begreppet, i stor utsträckning, lämnar sitt ursprungssammanhang men det går att hävda 

att den generella tillit som finns i samhället till andra människor, också speglar av sig i den tillit vi har till de 

vi känner, andra bekanta i vår närhet men även den sociala kontakten med socialarbetaren. 

Det ska också has i åtanke att Putnams sociala kapital är beskrivet utifrån en Amerikansk kontext men 

begreppet anses ändå kunna användas för att förklara sociala relationer i ett svenskt sammanhang då den 

moraliska aspekt som begreppet bygger på, i form av den gyllene regeln, är en över världen generell grund 

som även vi är påverkade av.

18



2. Metod och teknik

2.1 Metodologiska ställningstaganden

För denna studie har kvalitativ ansats med ett hermaneutiskt abduktivt förhållningssätt använts. Den 

hermaneutiska traditionen har sin grund i tolkning och förståelse av empirin och där det abduktiva 

förhållningssättet innebär att tolkningen och analysen dels utgår ifrån det empiriska materialet men också har

sin utgångspunkt i antaganden grundade utifrån teori (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005; Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). För studien har semistrukturerade intervjuer som metod använts. Om kvalitativa metoder 

skriver Bryman att: ”...tyngden (till skillnad från den naturvetenskapliga modell som tillämpas inom 

kvantitativ forskning) ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar denna verklighet” (Bryman, 2011, s. 341). Kvalitativ forskning fokuserar snarare på ord än 

på kvantifiering vid insamling och analys av data (a.a.). Kvalitativa metoder kan användas för att finna 

attityder, tankar, kunskaper och känslor hos de individer som intervjuas. Kvalitativa metoder ger också 

utrymme för att få en helhetsbild av den situation respondenten befinner sig i. Den information som går att få

fram är inte bunden till fasta variabler utan styrs av vad respondenten själv vill förmedla (Larsson, Lilja, 

Mannheimer, 2005). Studiens syfte och frågeställningar är att ta reda på människor med 

missbruksproblematiks erfarenhet av och reflektioner kring inflytande. Det är därför relevant att använda sig 

av kvalitativa metoder för att få en helhetsbild av respondentens uppfattning samt ge utrymme för nya spår 

som respondenterna tycker är intressanta (Bryman, 2011).

För att samla in data till studien har semistrukturerade intervjuer använts. Genom att använda intervju 

som metod ges det möjlighet att vara flexibel i datainsamlingen på så vis att samtalet kan byta riktning och 

det är respondentens intresse som i viss mån styr vad intervjun ska handla om, inom ramen för studiens syfte.

Intervjumetoden ger dels respondenten friheten att byta riktning på intervjun men också en frihet till den som

intervjuar att lämna intervjuguiden och ställa relevanta följdfrågor (Bryman, 2011).

2.2 Förförståelse 

Under utbildningen har jag kommit i kontakt med missbruk som ämne och det har belysts utifrån olika 

aspekter, vilket har ökat mitt intresse för ämnet och gett mig fördjupade kunskaper om missbruk som 

samhällsproblem. Jag skrev även min B-uppsats om harm reduction i Danmark, där vi intervjuade 

socialarbetare inom verksamheten men där frågor väcktes kring hur brukarna inom verksamheten uppfattade 

sin situation. 

Utöver kontakten med ämnet under utbildningen har jag jobbat med människor med missbruk på 

stödboenden och härbärgen vilket har gett mig en insyn i deras tankar om sin situation och deras förhållande 

till myndigheter. I arbetet har jag stöttat brukarna i mötet med socialtjänsten och på så vis också fått insyn i 

vilka begränsningar och nackdelar som de brukare jag jobbat med har uppfattat, vilket är en upprinnelse till 

syftet för den här studien. Med denna bakgrund har det vuxit ett intresse för gruppen missbrukares 

möjligheter och rättigheter, eller en uppfattad brist på dessa i vissa fall. Anledning till att det är brukarnas 
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syn på inflytande som är studiens syfte är att jag uppfattar att det ofta är professionens uppfattningar som 

belyses eller andra verksamma runt och omkring brukarna men inte brukarnas egna erfarenheter.   

2.3 Sökgenomgång av tidigare forskning 

För att hitta litteratur kring tidigare forskning har sökningar i olika databaser gjorts. De databaser som främst

har använts är Discovery, Google scholar och SocINDEX, där de två förstnämnda är något bredare databaser 

som ger en god överblick av ämnet och den senare ger mer avsmalnande sökresultat. De sökord som använts 

är self managing, efforts for drug treatment, service-user, empowerment, social service, drug treatment och 

involvement, vilka har kombinerats på olika sätt vid sökningarna. Det har gjorts vissa begränsningar i 

sökningarna genom att endast artiklar som är peer reviewed har använts. I vissa fall har en språklig 

begränsning gjorts för att nå internationell forskning inom området. Några av de artiklar som använts var 

återkommande i olika sökningar och i olika databaser vilket visade på deras ökade relevans för studien. 

2.4 Datainsamling och genomförande

2.4.1 Urval

Ett målinriktat urval innebär att det inte är en slump vilka deltagare som väljs ut för undersökningen. 

Deltagarna är valda för att de har relevant kunskap om den forskningsfråga som ska studeras (Bryman, 

2011). Då frågeställningarna berör individers upplevelser av en social företeelse är ett målinriktat urval av 

relevans för studien. För studien har också snöbollsurval, även kallat kedjeurval, använts. Snöbollsurval 

innebär att kontakten med en person som är intressant för ämnet, i sin tur genererar nya möjliga kontakter 

(a.a.). För den här studien har det i ett fall rört sig om en bekant till uppsatsskrivaren som har haft en kontakt 

som uppsatsskrivaren i sin tur har kunnat kontakta. I de övriga fallen har det varit chefer på olika stödinsatser

i Stockholm som har förmedlat kontakterna. Cheferna på de olika stödinsatserna har kontaktats via mail och 

telefon, där de har ombetts att vidarebefordra önskan om att få intervjua de brukare som är delaktiga inom 

deras verksamhet. 

För att respondenter skulle kunna ge den kunskap som berör studiens syfte och frågeställningar var det ett

krav att de skulle ha varit aktuella inom socialtjänstens vuxenenhet i minst två år. Detta för att de skulle ha 

goda erfarenheter av processer kring och planering av sina insatser. Responedenterna är åtta stycken brukare 

i Stockholmsområdet som alla har kontakt med socialtjänstens vuxenenhet och som blivit beviljad någon 

form av insats. Respondenterna är aktuella hos olika kommuner i landet men där deras socialsekreterare har 

beviljat en insats placerad i Stockholm. Respondenterna är både kvinnor och män i blandade åldrar. De hade 

olika typer av insatser men gemensamt för alla respondenter var att de har en insats i form av boendestöd 

eller annan boendeinsats. Samtliga respondenter var vid tillfället för intervjun aktuella inom en insats som 

kräver att de inte är aktiva i ett missbruk, vilket också var ett krav för att få delta i studien. Detta 

ställningstagande har gjorts av etiska skäl och med respekt för individen då människor som är påverkade 

riskerar att säga saker som de inte skulle ha gjort om de inte var påverkade.
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2.4.2 Insamlingsmetod

För insamling av data till studien har semistrukturerade intervjuer använts. Intervjuerna har byggt på en 

intervjuguide (se bilaga 1). För att formulera frågor till intervjuguiden har relevanta teman ställts upp utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009), med hjälp av kunskap som inhämtats genom 

tidigare forskning för att härleda det relevanta inom ämnet. De övergripande frågorna var i intervjuguiden 

relativt öppna för att söka nå respondenternas uppfattning om det aktuella temat. För att täcka in andra 

relevanta områden skrevs några sonderade följdfrågor under varje tema (a.a.). Vissa av dessa frågor 

användes i så stor utsträckning att de även redovisas i intervjuguiden i bilagan. Intervjuguiden 

omstrukturerades allt eftersom insamlingen av datan gjordes då vissa frågor visade sig behövas 

omformuleras eller att några frågor behövde läggas till. Den slutliga versionen av intervjuguiden bestod av 

fem frågor med underliggande följdfrågor. 

Samtliga intervjuer gjordes i anslutning till det boende respondenterna bodde på vilket i samtliga fall var 

en insats som beslutats av socialtjänsten. Respondenterna valde själva tid och plats för intervjuerna. Endast 

intervjuaren och respondenten deltog under intervjuerna. Innan intervjuerna startade läste respondenterna 

själva igenom samtyckesbrevet (se bilaga 2). Efter genomläsningen gick intervjuaren muntligt igenom 

informationen med respondenten, både respondenten och intervjuaren skrev därefter under samtyckesbrevet. 

Genom att skriva under klargjorde respondenten att denne hade förstått informationen rätt. Samtliga 

intervjuer spelade in både som röstmemo på mobiltelefonen och med en separat diktafon ifall att batteriet 

eller minnesutrymmet på någon av dem skulle ta slut. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. 

För att få så kvalitativa svar som möjligt bör öppna frågor snarare än slutna eller ledande frågor ställas 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Under intervjuerna har öppna frågor som börjar med till exempel ”Hur” eller 

”Vad” ställts. För att vara övertygad om att respondentens svar har förståtts och tolkats korrekt, summerade 

intervjuaren svaren och frågade om respondenten anser att de uppfattats korrekt men också för att ge 

möjlighet till korrigering av svaren eller ytterligare förtydliganden. I vissa fall pratade respondenten om 

saker som inte direkt knöt an till den ställda frågan men som ändå var relevanta för studien. För att finna 

vidareutveckling i dessa svar ställdes relevanta följdfrågor. 

2.4.3 Bearbetning och tolkning av data

För att enklare kunna arbeta med den data som har samlats in och för att möjliggöra tolkning och analys av 

datan har varje intervju transkriberats och relevant information har skrivits ut ordagrant (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Transkriptionerna skrevs ut i times new roman 12 punkter med enkelt radavstånd och 

resulterade i 42 sidor löpande text. Det finns olika sätt i hur noggrant en intervju skrivs ut och vilka 

dimensioner av intervjun som lyfts fram (a.a.). Vissa delar av intervjun har uteslutits i utskriften då de ej 

hade relevans för studien utan där sidospåret för samtalet i för stor utsträckning lämnade det som rör studiens

syfte.

Då analysen fokuserar på meningsinnehållet i det respondenter har berättat snarare än en analys av 
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språket, har till exempel pausernas längd under samtalet eller hostningar, inte skrivits ut (a.a.). Det som har 

noterats är däremot med vilken känsla respondenten har svarat på en fråga, om den var bestämd eller 

tveksam, ironisk eller allvarlig. Detta för att underlätta tolkningen av vad respondenten vill förmedla. 

Nästa steg i bearbetningen av datan var tolkningen av materialet. De fyra första intervjuerna 

transkriberades först ordagrant för att sedan läsas och lyssnas igenom igen för att tolkas och kodas. I de fyra 

resterande intervjuerna tolkades materialet samtidigt som transkriberingen, då uppsatsförfattaren såg en 

fördel i att i ett tidigare stadie börja tolka materialet. För att koda och därigenom tolka materialet har 

meningskodning använts (a.a.). Under tolkningen av intervjuerna gavs viktiga citat en fotnot med en 

beskrivning av innehållet. Det kunde till exempel vara ”lågt inflytande” eller ”positiv faktor”. Fotnoternas 

innehåll delades sedan upp i 15 centrala teman där vissa av teman liknade varandra och slogs ihop för att 

tillsammans skapa ett övergripande tema. Varje intervju färgkodades sedan utifrån de teman som trätt fram. 

Efter färgkodningen gicks varje intervju igenom igen och centrala citat gavs en angiven färg. Samtliga 

intervjuer sammanställdes sedan under respektive tema i ett nytt dokument. I de fall där citat eller tolkningar 

passade in under flera teman gavs de en egen färg för att sedan sorteras in under det tema som var mest 

relevant. Det nya dokumentet med de färgkodade citaten lästes igenom och vissa  underliggande kategorier 

utkristalliserades. Dessa sammanställdes för att ytterligare tydliggöra resultatet. Utifrån studiens 

frågeställningar och med stöd av de färgkodade materialet utkristalliserades följande tre teman: Hur ser 

inflytandet ut?, Vad möjliggör och motverkar inflytande? samt Vad får inflytande för betydelse?   

För att presentera resultatet på ett så tydligt sätt som möjligt och för att öka förståelsen av den tolkning av

datan som har gjorts, har intervjucitat använts (a.a.). Då syftet med studien inte är att analysera språket eller 

hur eller på vilket vis något sägs, har en narrativ omstrukturering gjorts vid utskrift av citat (a.a.). Pauser har 

inte skrivits ut, inte heller utfyllnader i form av mmm och eeh. Även upprepningar i språket och slang har 

tagits bort för att underlätta för läsaren att få ett flyt i läsningen. Under intervjun har intervjuaren använt sig 

av följdfrågor som har underlättat att hitta kärnan i det respondenten vill förmedla och för att undvika 

missförstånd. Tolkningen är gjord utifrån innehållet i de svar som respondenterna givit men också utifrån det

större sammanhang respondenterna beskrev. Under tolkningsprocessen har fokus legat på både de mindre 

delarna men också den stora helheten i det som sagts. Dessa har parallellt skapat förståelse för det som har 

framkommit under intervjuerna. Tolkningen och analysen är subjektiv och specifika citat har tillsammans 

med det sammanhang intervjuerna gjorts i, legat till grund för den slutliga tolkningen som gjorts.   

2.4.4 Studiens avgränsningar

En begränsning som gjorts är att det endast är brukare inom socialtjänstens vuxenenhet som har ett 

drogmissbruk, som har intervjuats. Ställningstagandet har gjorts för att avgränsa studien då andra missbruk 

som spelmissbruk och alkoholmissbruk hade blivit för omfattande vid beskrivning av historia och processer 

kring hur socialtjänsten jobbar med de olika typerna av missbruk. Det är också endast mötet med 

socialtjänsten och de insatser som ges därifrån som har studerats, inte de insatser och behandlingar som 

beslutas av landstinget. I studien har det inte tagits hänsyn till frågor som rör genus eller ålder då det i 
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resultatet inte framkom några skillnader mellan hur kvinnor och män uppfattade inflytande och inte heller 

åldern visade sig ha någon betydelse. En geografisk avgränsning har också gjorts då studien endast berör 

brukare boende i Stockholms stad. 

2.5 Forskningsetiska överväganden

Forskning som berör människor ska ske på ett etiskt korrekt sätt för att de individer som ingår i forskningen 

ska skyddas och forskning ska ske med respekt för människovärdet. Forskning som berör människor kan 

komma att behöva genomföra en etikprövning för att få genomföra en planerad studie. Etikprövning för 

studier på grundnivå är enligt lag inte nödvändigt, men hänsyn ska ändå tas till de etiska riktlinjer som finns. 

De etiska ställningstagande som gjorts i studien grundar sig bland annat på Codex regler och riktlinjer för 

forskning samt lag om etikprövning av forskning som involverar människor (http://www.codex.vr.se; SFS 

2003:460). I ovan nämnda lag framgår tydligt att forskning som involverar människor måste bygga på 

samtycke och att intervjupersonen ska informeras om att detta samtycke när som helst får tas tillbaks. 

Intervjupersonen ska enligt krav om delgiven information i förväg ha fått reda på syftet för studien. Det finns

ett etiskt nyttjandekrav, alltså hur studien ska användas och var den ska publiceras (a.a.). Det framgår också 

av Codex att informationen ska ges skriftligt, muntligt och även på ett vardagligt språk som den som 

intervjuas förstår. Det ska vara tydligt vad syftet med forskningen är (http://www.codex..vr.se).

För att försäkra att undersökningen blir så etiskt korrekt som möjligt har respondenterna fått ta del av ett 

samtyckesbrev (se Bilaga 2.) där det tydligt framgår vad studien ska handla om, när den beräknas vara klar 

och att den kommer att publiceras och bli offentlig via databasen Diva. Innan varje intervju har 

respondenterna fått läsa samtyckesbrevet, uppsatsskrivaren har sedan förtydligat samtyckesbrevet och gett 

utrymme för frågor om eventuella oklarheter. Det har också tydligt framgått att det samtycke som ges genom

att skriva på samtyckesbrevet, när som helst kan tas tillbaks av intervjupersonen utan att orsak behöver 

anges, även att respondenten när som helst under intervjun får avbryta intervjun och ta tillbaka det som sagts.

Samtliga respondenter har fått en kopia på samtyckesbrevet med uppgifter till uppsatsskrivaren för att 

möjliggöra för dem att i efterhand ta tillbaks sitt deltagande eller ställa frågor som uppkommit efter 

intervjun. Genom att möjliggöra för respondenterna att höra av sig togs ett ansvar för vad respondenterna 

eventuellt skulle komma att uppleva efter intervjun, då ämnet för intervjuerna i vissa fall påverkade 

respondenterna på ett känslomässigt plan. Respondenterna har informerats om deras anonymitet i uppsatsen 

genom att de har fått information om att all fakta som kan knytas till respondenten kommer att avidentifieras.

Respondenterna har också fått information om att endast uppsatsskrivaren kommer att lyssna på det 

inspelade materialet och att materialet efter att studien är klar, kommer att raderas och att utskrifterna 

kommer att förstöras. 

I sammanställningen av resultatet har information som kan knytas till respondenten som till exempel 

specifika platser eller personer som respondenterna har pratat om, avidentifierats och ersatts med xxx. Detta 

för att i så stor grad som möjligt undvika att respondenterna går att identifiera i studien. 
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2.6 Metodologisk diskussion

Kvalitativ forskning får ofta kritik för att vara subjektiv och att det är forskarens intressen som avgör vikten 

av ämnet för studien, snarare än kopplingar till teori. Den anses också svår att replikera och generalisera 

vilket är viktiga kriterier inom forskning (Bryman, 2011). För studien är det den konstruktionistiska 

ståndpunkten, där samspelet mellan individer som är i fokus och tolkningen av individers uppfattningar om 

sin sociala verklighet som ska belysas (a.a.). Det är på dessa grunder som valet av kvalitativ forskning har 

gjorts och inte en kvantitativ, då syftet är att ta reda på respondenternas erfarenheter och reflektioner kring 

inflytande i mötet med socialtjänsten snarare än att ge en övergripande bild av fenomenet i stort. 

För studien har ett målinriktat urval gjorts då en specifik grupp med särskild kunskap inom området för 

studien har valts ut (Bryman, 2011). Inför studien definierades urvalet utifrån vissa kriterier. Ett av 

kriterierna var att respondenterna skulle ha varit aktuella inom socialtjänstens vuxenenhet i minst två år för 

att ha god erfarenhet om hur processer kring beslut om insats inom socialtjänsten går till. Ett slumpmässigt 

urval hade gjort att detta ställningstagande inte hade gått att säkerställa vilket hade fått konsekvenser för 

vilken information respondenterna hade kunnat ge. Urvalsstorleken för kvalitativa studier avgörs av studiens 

syfte, med en strävan om att få ett djup och en bredd i det empiriska materialet (a.a). För studien har åtta 

brukare intervjuats vilket kan anses ha begränsat studien. Gruppen människor med missbruk i Stockholm är 

stor och ett urval på åtta respondenter bör diskuteras då fler respondenter förmodligen hade bidragit till en 

bredare och djupare bild av det fenomen som var ämnat att undersökas. Ett av målen med forskning vars 

syfte är att generera teori, är att uppnå teoretisk mättnad. Mer förtydligat innebär det att forskaren fortsätter 

att samla in data tills ingen ny relevant information inom kategorierna går att finna (Bryman, 2011). För 

studien har respondenternas svar visat på både bredd och ett visst djup inom de olika kategorierna. De 

belyser olika faktorer som har påverkat deras möjligheter till inflytande samt olika uppfattningar om vad 

inflytande innebär för dem i praktiken. Det går dock att anta att ett urval på åtta respondenter är för litet för 

att hävda att teoretisk mättnad har uppnåtts.

För studien har semistrukturerade intervjuer använts som metod. Anledningen till att inte använda till 

exempel kvalitativ enkät är att det hade begränsat möjligheten att vara flexibel för att nå respondenternas 

egna uppfattningar och för att säkerställa att respondenterna förstår frågorna så som det är tänkt. En svårighet

med intervju som metod är förekomsten av ledande frågor som kan styra respondenterna att ge vissa svar 

som för intervjupersonen är intressanta (Kvale & Brinkman, 2009). För att motverka en för stor styrning av 

intervjuerna utifrån uppsatsskrivarens intresse har ledande frågor undvikits och istället har öppna frågor 

ställts där respondenternas egna utsagor har fått ta plats. De respondenter vars svar resultatet bygger på har 

samtliga varit positiva till att ställa upp för att förmedla sin syn på inflytande inom socialtjänsten. De 

respondenter som valt att ställa upp kan därmed också vara de som är mest fysiskt och psykiskt kapabla att 

deltaga i en intervju vilket medför att andra möjliga respondenters uppfattningar inte kommer fram. Det finns

en förmodad risk att de som inte ställer upp har en annan bild av mötet med socialtjänsten. 

Det kan också finnas en rädsla för att prata med människor som på något sätt representerar professionen, 

vilket man som student i socialt arbete gör. Bland de som har ställt upp kan det finnas en risk för social 
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önskvärdhet där respondenternas svar kan ha påverkats av att de vill svara rätt eller på ett sätt som de tror är 

önskvärt från intervjupersonens sida (Bryman, 2011). Under intervjuerna uppfattades det ibland en vilja från 

några av respondenternas sida om att på ett så korrekt sätt som möjligt bidra till studien genom att ge bra 

svar. Intervjupersonen förtydligade under intervjun att deras svar inte kunde vara rätt eller fel och ställde 

även fördjupande följdfrågor för att förtydliga den fråga som ställdes först. På så vis framkom mer 

uttömmande och personliga svar från respondenterna. Det är dock svårt att säga huruvida deras oro för att 

inte svara rätt, i större utsträckning har påverkat resultatet. Vissa respondenter gav mer uttömmande svar 

under intervjuerna än andra men samtliga respondenter har bidragit till studiens resultat.  

2.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Nedan kommer de kriterier som finns för att säkerställa resultatets tillförlitlighet, inom kvalitativ forskning, 

att presenteras. Begreppen är tagna från kriterier kring kvantitativ forskning men olika metodförfattare har 

presenterat alternativ som även går att överföra till kvalitativ forskning. 

2.7.1 Validitet

Validitet innebär att säkerställa att vi faktiskt mäter det vi säger oss ska mäta. Alltså hur väl vårt 

mätinstrument kan ge oss svaren på det syfte och de frågor vi har (Patel & Davidsson, 2011). Patel och 

Davidsson beskriver innehållsvaliditet som innebär att det som framkommer i litteraturstudierna, ligger till 

grund för vilka begrepp som plockas ut inför skapandet av intervjuguiden. Har forskaren god kunskap om 

problemområdet och förståelse för vad som är relevant att fråga om inom ramarna för syftet med studien, 

stärks också validiteten. För att främja en hög grad av validitet har en intervjuguide använts med frågor kring

specifika teman, samtliga kopplade till syftet och frågeställningarna. Teman har växt fram under 

genomgången av bland annat tidigare forskning inom området, vilka har varit ledande i utformningen av 

intervjuguiden. Bryman (2011) betonar också trovärdighet som ett kriterium för att stärka validiteten inom 

kvalitativ forskning. Trovärdigheten avgörs dels av hur väl forskningsprocessens steg är genomförda men 

också av hur väl intervjuarens uppfattning om det respondenterna säger, stämmer överens med det 

respondenterna faktiskt vill förmedla. Under intervjun summerades respondenternas svar av intervjuaren, 

vilket gett respondenterna en möjlighet att korrigera eller förtydliga sina svar och på så vis stärkt 

trovärdigheten i det resultat som kommit fram ur intervjuerna. 

Under insamlingen av datan för studien uppstod några svårigheter i främst en intervju där respondenten, 

på grund av sin långa period i missbruk, hade svårt att behålla fokus under intervjun och relevanta svar för 

studien var begränsade. Detta kan ses som en risk för studiens validitet men respondentens svar var 

fortfarande i stor utsträckning användbara. 

2.7.2. Reliabilitet

Reliabilitet berör hur tillförlitligt resultatet är och i vilken grad det är möjligt att få ett liknande resultat om 

studien skulle göras igen, av någon annan, vid ett senare tillfälle. Det som enligt Kvale och Brinkmann 
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(2009) påverkar grad av reliabilitet är till exempel hur ledande frågor under intervjun som inte är del av 

intervjuguiden, påverkar huruvida respondenterna skulle svara likadant om intervjun görs vid ett annat 

tillfälle med en annan intervjuperson. Detta benämns som intervjupersonens reliabilitet. Det är också fråga 

om en intersubjektiv reliabilitet där grad av reliabilitet påverkas av hur intervjumaterialet tolkats och 

analyserats (a.a.). Det är rimligt att anta att två personer som ska skriva ut och tolka en intervju, kommer att 

tolka och göra detta annorlunda.   

För att främja en hög grad av reliabilitet är varje steg i processen tydligt beskriven genom på hur  

uppsatsförfattaren har gått till väga vid insamling och tolkning av data samt bifogad intervjuguide. Under 

intervjuerna har ledande frågor undvikits, istället har mer öppna frågor ställts. Det är endast en person som 

gjort studien vilket bidrar till att materialet har bearbetats på liknande sätt genom hela processen vilket dels 

kan ses som en risk då tolkningarna blir ensidiga men också som en styrka då intervjuerna inte har tolkats 

och analyserats på olika sätt. Det säkraste sättet för att främja en hög reliabilitet hade varit om två personer 

tolkat och analyserat samtliga av intervjuerna för att sedan jämföras, något som i fallet för den här studien 

inte varit möjligt då uppsatsförfattaren varit själv genom hela processen. Respondenternas svar kan ha 

påverkats av inom den kontext som intervjuerna har gjorts samt deras egen dagsform. Platsen för 

intervjuerna har bestämts av respondenterna själva för att främja att intervjuerna skulle äga rum i en miljö 

där respondenterna känner sig trygga. Det som också kan ha påverkar studiens reliabilitet är det omöjliga i 

att ”frysa” den sociala miljön (Bryman, 2011). Det är ur den aspekten svårt att genomföra en liknande 

intervjusituation vid ett senare tillfälle.      

2.7.3 Generaliserbarhet

Utöver bedömningen av resultatets validitet och reliabilitet är det av vikt att fråga sig huruvida det är ett 

resultat som går att överföra till andra situationer med andra personer. Det finns en kritik och ett 

ifrågasättande kring huruvida kvalitativa intervjustudier är möjliga att generalisera. Urvalet i kvalitativa 

studier inte alltid är slumpmässigt och antalet intervjudeltagarna är ofta få, vilket gör det svårt att 

generalisera till andra situationer utifrån kvantitativa kriterier (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att istället för att ställa sig frågan huruvida det i större utsträckning går att generalisera, borde frågan 

ställas om den kunskap som kommer ur en intervju går att förena med andra liknande situationer. Författarna

belyser Stakes analytiska generalisering där grad av generalisering bedöms utifrån huruvida läsaren anser att

den kontextuella beskrivning av intervjun som forskaren har gjort, bidrar till att resultatet och den kunskap 

som kommit ur resultatet kan appliceras på andra liknande situationer. De beskriver den naturalistiska 

generaliseringen som bygger på personliga erfarenheter. Vilket är en form av tyst kunskap där resultatet 

visar på hur saker och ting förhåller sig till varandra och olika samband inom kontexten, vilket leder till 

förutsägelser och påståenden om hur liknande situationer kommer att arta sig i andra kontexter (Stake, 2005, 

refererad i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280-283).

Det går att hävda att de samband som framkommer i studien gällande respondenternas uppfattningar om 

inflytande och vilka faktorer som påverkar, går att generalisera genom den analytiska generaliseringen då 
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intervjustudiens kontext beskrivits vilket gör det möjligt för läsaren att generalisera och dra paralleller till 

andra liknande situationer. Den naturalistiska generaliseringen är möjlig att göra då resultatet för studien kan 

förmodas ge läsaren en bild av hur saker och till förhåller sig till varandra. Det är rimligt att anta att det, för 

läsaren, finns situationer och kontexter som liknar fallet för den här studien, där de anser att den kunskap 

som studien ger även kan bidra till att förstå andra liknande situationer. Då urvalet och genomförandet av 

intervjuerna är väl beskrivna, ger det läsaren möjlighet att jämföra med andra liknande situationer och 

resultatet kan på så vis generaliseras.
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3. Resultat

Under tolkningen och bearbetningen av empirin, som beskrevs i 2.4.3, framkom vissa likheter men också 

olikheter i respondenternas svar som lade grunden för de tre huvudteman med tillhörande underrubriker som 

är centrala för studiens syfte och som nedan kommer att presenteras. Syftet är att undersöka hur brukare 

inom missbruks- och beroendevård genom sina erfarenheter och reflektioner uppfattar deras eget inflytande 

vid val av insats i mötet med socialtjänsten. Syftet problematiseras genom frågeställningarna 1. Vad betyder 

utövandet av inflytande vid val av insats för brukare i praktiken? och 2. Vad påverkar brukarnas möjligheter 

till inflytande vid val av insats? För att svara på syftet och frågeställningarna har brukare inom 

socialtjänstens vuxenenhet fått berätta om och beskriva sina erfarenheter av inflytande samt vad de tycker 

påverkat deras möjligheter till inflytande. De huvudteman som framkom under bearbetningen av datan är 

Hur ser inflytandet ut?, Vad möjliggör och motverkar inflytande samt Vad får inflytande för betydelse? Varje 

tema kommer att belysas genom att respondenternas röster kommer att redovisas genom citat och 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Tema 3.1 ämnar svara på på frågeställning ett. Tema 3.2 ämnar 

svara på frågeställning två och tema 3.3 ämnar svara på det övergripande syftet om hur brukare genom sina 

erfarenheter och reflektioner uppfattar inflytande.

3.1 Hur ser inflytandet ut?

Under intervjuerna beskrev respondenterna hur deras inflytande vid val av insats är i praktiken på olika sätt 

och i vilken grad de anser att de har haft inflytande över val av insats. Det framkom inte en enhetlig bild av 

vad inflytande faktiskt är för något och inte heller en enhetlig bild av i vilken grad brukarna själva ansåg att 

de ville ha inflytande. Under följande tre underrubriker kommer olika beskrivningar av hur brukares 

inflytande kan se ut i praktiken. Både gällande vad inflytande kan vara för något och i vilken grad de har haft

inflytande. Underrubrikerna är: Att ha stort inflytande, eller inget inflytande alls, Valmöjligheter som 

inflytande och ”Jag brukar inte bruka min makt”. 

3.1.1 Att ha stort inflytande, eller inget inflytande alls 

Grad av inflytande varierar mellan respondenterna men också för den enskilde respondenten beroende på 

insats, där vissa uttrycker att de har haft stort inflytande vid val av vissa insatser och andra menar att de inte 

har haft något inflytande alls. Under den här rubriken kommer inflytandets motpoler att presenteras. Det vill 

säga när respondenterna uppfattat att de har haft stort kontra inget inflytande. 

Det finns tillfällen i mötet med socialtjänsten där respondenterna upplevt att de har haft hög grad av 

inflytande. De har i situationer för val av insats själva kommit med förslag om insats som också har blivit 

den insats de sedan har blivit beviljade. Det har också varit möjligt för dem att argumentera mot ett förslag 

om insats som kommit från socialsekreteraren för att slutligen bli beviljad den insats som respondenten själv 

föreslagit. Respondent ett säger: 

För deras förslag var från början att jag skulle åka till xxx (…). Och det insåg jag ju att jag inte ville. Och sen 
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hörde jag talas om xxx och då när jag föreslog det för min handläggare så gjorde vi studiebesök och det var inga 
problem.

Respondent två uttrycker att ”Det var när jag var hemlös, då kom jag med förslag att eventuellt kunna få bo 

på lågtröskelboende, och det var väl inte några större problem”. En annan respondent säger ”...hon lyssnade 

på mig från början till slut, hon åkte hit direkt och vi kollade på studiebesök och sen har det bara flutit på” 

(Respondent 4).

Det finns också motsatta erfarenheter av processen kring val av insats, där respondenternas makt och 

inflytande har varit begränsad och i vissa fall obefintlig. Några av respondenterna säger att de inte har 

någonting att säga till om och där de ibland inte har vetat vilken insats de kommer att bli beviljade. De 

beskriver hur de själva har kommit med önskemål och påtryckningar om vad för insats de skulle önska men 

där detta önskemål inte har bejakats vid val av insats. 

Jag kan få tala rätt mycket men jag har inget inflytande...Man har ingen rätt att bestämma...Förra gången hade jag 
inte bett om nånting, det skedde bara automatiskt. Jag åkte från SöS och dit, och nu åkte jag från SöS och hit. 
(Respondent 7)

En uppfattning är att det kan vara väldigt svårt att få sin röst hörd. På frågan hur önskemål tas i beaktande 

svarar en respondent: ”Ja den frågan får man ju hela tiden, vad man vill och vad man önskar men när man 

talar om vad man vill eller vad man önskar så spelar det ingen roll, för man kommer aldrig dit i alla fall” 

(Respondent 8). Respondenterna behöver motivera väl varför de vill ha en viss insats och där 

socialsekreterarens åsikter värderas högre. Det är socialsekreteraren och högre chefer som i slutändan tar 

besluten. Respondenterna ser i dessa fall sina möjligheter till inflytande och påverkan som begränsad.

...när jag kom hit så ville jag in på behandlingshem för jag ville inte droga längre (…) De ansåg inte riktigt att jag 
hade behovet utav att hamna på behandlingshem (…) det var svårt i början att få hamna på behandlingshem. 
(Respondent 2)

Dom tar ju upp det med högre chef, men det blir nog avslag i de flesta fallen. Det måste vara väldigt konkreta 
förslag och varför det skulle vara bra, och kunna bevisa motsatsen till vad hon tycker och anser. (Respondent 3)

Den låga graden av inflytande handlar också om längre perioder där processen kring beslutet om insats har 

stannat upp. I vissa fall har respondenterna blivit lovade en insats som sedan inte verkställts i praktiken, där 

de inte heller kan vara med och påverka denna process. Respondent åtta säger att ”Ja dom jobbar väl med att 

jag ska få en lägenhet men det har dom lovat i fyra och ett halvt år”.  Deras egna intressen och önskemål har 

i vissa fall ingen betydelse för den insats som ges. 

...så jag ringer och talar om det för min handläggare, och hon säger hela tiden ”ahh jag ska kolla på det här, jag ska 
kolla på det här, jag ska kolla på det här” men det händer ju ingenting. (Respondent 4)

 

3.1.2 Valmöjligheter som inflytande 

En typ av inflytande som respondenterna beskriver är att få möjlighet att välja mellan olika insatser som 

erbjuds från socialsekreteraren. Även i denna typ av inflytande framkommer olika dimensioner.
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Det kan  handla om att de valmöjligheter som ges uppfattas som relevanta för respondenten själv. De har 

förtroende för sin socialsekreterare och de önskar heller inte mer inflytande. På frågan om hur upplevelsen av

det egna inflytandet vid val av den senaste insatsen var, svarade respondent två: ”Jag hade valmöjligheten att

hamna här eller hamna på andra ställen, så det tycker jag väl, att de har gett mig valmöjligheter själv”. Här 

blir det tydligt att respondenten upplever inflytande som att få göra vissa förutbestämda val.

Det finns i andra fall en uppfattning om att de möjligheter för inflytande som finns är inom ramarna för 

vad som erbjuds, men där respondenterna själva hade önskat något annat. Det kan handla om att inflytande är

att få välja mellan olika insatser som är förutbestämda från myndighetens sida. Men till skillnad från när de 

är nöjda med de val som ges dem och inte ifrågasätter dessa, finns det också tillfällen där de snarare 

accepterar systemet som det är uppbyggt. Respondenterna önskar att socialsekreteraren lyssnar på dem, då de

vet att det finns andra insatser som skulle passa dem bättre men de vet också att socialtjänsten har 

begränsade resurser samt riktlinjer och ramar att förhålla sig till, vilket gör att allt inte är möjligt. Respondent

fyra säger att: 

...där måste ju såklart vara något slags regelverk, någon slags ramar, vilket de har också (…) såklart så måste dom  
också lyssna på individen för jag tror faktiskt att det är ganska individuellt, jag tror inte du kan sätta in personen 
i exakta ramar, men sen att de har riktlinjer att gå efter för att kunna hjälpa en klient, så måste det ju vara.

Det är ju inte ett smörgåsbord där du får välja och vraka, det är det absolut inte. (…) De skulle säkert lyfta 
frågan som de måste säkert, men jag tror inte (…) du får ta det som erbjuds (…) jag tror inte man liksom sitter och 
önskar och har en massa önskemål, det går inte hem hos dom. Det vet man ju. (Respondent 3)

Det framkommer i intervjuerna att inflytande också kan innebära att välja bort något snarare än att välja till 

något. Respondent ett säger att ”För definitivt vet alla vad dom inte vill, det kan man vara säker på”. Några 

menar på inflytande som att de har en insats som de inte är nöjda med och som dom vill byta bort. Det kan 

handla om att de har önskemål om en ny insats som de tror skulle passa dem bättre. 

...var det här någonting som funkade för mig? Sen kanske det inte var det och då måste det finnas möjligheter att 
utöva inflytande och säga ”Nä, det här funkar inte för mig, jag skulle vilja prova det här istället. (Respondent 1)

Respondent fyra menar att: ”Komma bort från det förra stället var mitt önskemål, sen sket jag i var det var”. 

Respondenterna beskriver således två sidor av inflytande där det inte i alla situationer innebär att strida för 

att bli beviljad den insats de önskar utan snarare att få komma ifrån den redan beviljade insatsen. Som 

respondent ett säger kanske brukare i vissa fall inte vet vad som är bäst för dem men de vet definitivt vad de 

inte behöver för att komma vidare i förändringen av sin livssituation. 

3.1.3 Att inte vilja bruka sin makt

En tredje aspekt av inflytande som framkom under intervjuerna, var att ha makt och möjlighet till inflytande 

men att välja att inte utnyttja det, en passiv form av inflytande. Respondenterna beskriver gånger där de 

själva inte tror att inflytande skulle vara bra för dem där de värderar socialsekreterarens kunskap högre än 

deras egen. Det kan vara situationer där de antingen inte vill för att konsekvenserna av att utnyttja den 

makten inte skulle påverka dem positivt men att de vet att möjligheten finns. De beskriver också att ett 
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fysiskt och psykiskt gott skick är förutsättningar för att hantera de möjligheter till inflytande som ges. ”...jag 

har ju min makt att jag kan gå härifrån precis när jag vill. Jag kan gå ut från dörren. Så den makten har jag, 

men jag brukar inte bruka min makt” (Respondent 6).

...det är många gånger som jag har försökt lägga fram förslag som inte varit bra och dom har sagt nej. Sen har dom 
sagt en anledning. Ofta brukar dom förklara också. Då brukar jag acceptera det, för jag vet att allt det jag 
säger kanske inte är bra för mig. (Respondent 6)

...det är ju lite såhär också med inflytande, det är inget som någon kan ge en utan att man vill ha det. Så är det ju. 
Man kan inte vara en mottagare av inflytande bara, det funkar inte. Det är något man måste ta också. (…) 
(Respondent 1)

Det respondent ett och sex säger visar att även om det finns möjligheter för brukare att påverka de beslut som

tas om dem, är det i slutändan brukaren själv som måste vara villig eller kapabel till att ta tillvara på de 

möjligheterna. 

I vidare resonemang beskriver några respondenter vad som kan vara anledningen till att det ibland är svårt

att ta tillvara på sin möjlighet till påverkan och inflytande. Det visar sig finnas en rädsla för professionen och

att möta myndigheter. Där rädslan för att bli dömd eller negativt bemött har påverkat viljan att ha inflytande. 

På frågan om det finns tillfällen där det funnits möjligheter att påverka men där respondenten avstått, svarar 

en respondent:

...då informerade hon mig att jag kunde vara med på mötet och göra min röst hörd till de här politikerna i den här 
bestämmande gruppen (…) men det tackade jag nej till, jag kände inte för det. (…) ”titta nu kommer knarkaren in 
här”, så det kändes inte helt okej faktiskt. (…) De vet ju mer om mig än vad jag själv vet. (Respondent 5)

3.2 Vad möjliggör och motverkar inflytande?

Under intervjuerna pekar respondenterna på olika faktorer som möjliggjort eller motverkat deras möjligheter 

till inflytande på olika sätt. Respondenterna beskriver olika positiva och negativa faktorer som har spelat roll 

för dem. Utifrån deras utsagor visade det sig både vara utomstående faktorer som socialsekreterarens roll och

dennes förväntningar men också egenskaper som respondenterna själva hade. Nedan kommer dessa olika 

faktorer att presenteras under följande underrubriker, Socialsekreterarens roll och förväntningar, Brukarens 

egenskaper, professionens förväntningar och att tala samma språk samt Ekonomi och resurser.

3.2.1 Socialsekreterarens roll och förväntningar

Samtliga av respondenterna betonar vikten av socialsekreterarens roll och hur det påverkar möjligheterna till 

inflytande vid val av insats. Både socialsekreterarens egenskaper att bemöta dem men också vikten av ett 

gott samarbete mellan socialsekreterare och brukare och vad som ligger till grund för ett gott samarbete. 

En faktor som flera respondenter angav som avgörande för att möjliggöra eller motverka inflytande var 

socialsekreterarens vilja att hjälpa till och vilja att strida för respondenterna. När respondenterna känner att 

det är svårt att påverka sin situation kan det handla om att socialsekreterarens bemötande, gör att 

kommunikationen inte fungerar, vilket i sin tur påverkar grad av inflytande. Respondenterna beskriver både 

positiva och negativa erfarenheter i mötet med socialsekreteraren. På en följdfråga om socialsekreterarens 
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bemötande har någon betydelse, svarar respondent fyra: ”För hon jag har fått nu, hon lyssnar, hon träffar 

mig, hon jobbar på och ringer tillbaks, hon svarar varför hon inte har hunnit. Hon svarar på hur det går till 

och fifflar ingenting bakom ryggen på mig utan att jag vet om det.” Senare i intervjun på frågan om vad som 

påverkar inflytande svarar samma respondent att: ”Alltså det handlar ju om vad det är för människor som är 

handläggare, vilka som bryr sig och inte, vissa bryr sig inte och vissa bryr sig”. Några respondenter beskriver

när socialsekreterarens bemötande har fått negativa konsekvenser för inflytandet:

...ofta så blir man ju också behandlat på ett sätt som gör att man känner sig ännu mer pytteliten, vilket är 
onödigt för i den situationen är man redan så liten och vet inte vad man har för rättigheter och liksom, man är bara, 
ja man är väldigt liten då. (Respondent 1)

Antingen träffar du någon som vill väl, som bryr sig om en och tycker att allting är för jävligt och vill hjälpa till. 
Eller så träffar du någon, som 90 % av alla, dom jobbar på som alla andra, stämpel och nästa rum (…) Men träffar 
du rätt, då kan allting ske på en dag. För det finns hjälp att få, dom kan hjälpa, men det är det att dom inte vill. Dom 
väljer ut vilka som ska ha hjälp och inte. (Respondent 8)

Flertalet av respondenterna känner sig ibland dömda och stämplade som missbrukare, och upplever att 

socialsekreteraren inte gör individuella bedömningar av brukarna. Respondent åtta svarar såhär på frågan om

socialsekreteraren har makt och möjligheter att tillgodose det som önskas: ”Dom har kollat på mig i 4,5 år 

hur det ska gå, jag undrar liksom, ska dom vänta till jag fyller 70 år och sen när jag fyller 70 år och en dag så

tar jag ett återfall och då säger dom ”Ja det var det vi väntade på”. Så kan man inte heller göra, man måste ju 

ge människor en chans”. Respondent fyra beskriver det såhär: 

Man kan inte styra en människas liv, som är 25 år gammal, som har både en drogfri tid, vilja (…) Då kan man ha 
olika samtal eller försöka komma fram till ett beslut istället för att bestämma över huvudet på en eller köra över en 
(…) Och man kan inte köra alla över en och samma kam.
 

Respondent ett säger att socialsekreteraren måste förstå att ”...även fast man har hållit på med droger och 

använt droger länge och mycket så är man oftast, de allra flesta av oss, är fullt kapabla att fatta normala och 

vettiga beslut och val”.

Relationen och samarbetet med handläggaren är också viktig. Professionens kunskap om missbruk i 

kombination med brukarens kunskap om sitt missbruk är viktiga ingredienser för att möjliggöra inflytande. 

Det är också viktigt, som en del i samarbetet, att socialsekreteraren är tydlig med information kring hur 

brukares rättigheter ser ut och vilka möjligheter som finns. Två respondenter beskriver samarbete såhär: 

...någonstans får man lita på, vilket jag har gjort, att dom faktiskt har sin plats och sin roll där för en anledning. (…) 
Så ett visst inflytande ska man ha men jag tror även att dom kan sitt jobb (…) just den socialsekreteraren i den 
kommunen jag har nu, hon har varit väldigt lyhörd för mina önskemål men även så har jag ju fått lyssna lite på 
henne också. (Respondent 5)

...vi samarbetar bra också, det är viktigt (…) Så att dom förstår mig och jag förstår dom i vissa sammanhang. Sen 
kanske dom inte håller med mig men det har blivit bra (…) för att när man samarbetar då kommer man också 
längre (…) för kan man inte samarbeta med varandra då brukar det köra fast och det brukar aldrig bli bra resultat. 
(Respondent 6)

 

En delfaktor i detta är att en lång och god relation med sin socialsekreterare gör att brukaren och 
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socialsekreteraren lär känna varandra och brukaren behöver inte redogöra för sin historia om och om igen. På

en följdfråga om vad relationen har för betydelse för inflytande svarar respondent ett: 

Jättemycket, såklart. Eftersom handläggaren lär känna en och vet liksom, bara det att slippa börja förklara om allting
varje gång man ska prata med någon. Det kan vara så oerhört frustrerande, för sådana situationer har jag också varit 
med om. Att man ska förklara något i växeln till exempel och så ”Nä men den handläggaren har slutat” Ja vem ska 
man prata med då? Så ska man förklara för en ny också varje gång det byts ut, så ska man dra sin historia igen (…) 
hela tiden handlar det om ”vad var det som har hänt förut” istället för ”vad ska vi göra nu för att det ska bli bättre ”. 

På frågan om hur ett byte av socialsekreterare skulle påverka respondenten svarar respondent åtta att det inte 

spelar någon roll då de ändå kommunicerar med varandra inom enheten. ”...dom sitter ju i samma korridor, 

det är bara en dörr och dom pratar ju med varandra dom också (…) så om jag byter handläggare så spelar 

inte det någon roll”.

Möjligheten till inflytande handlar också om att uppfylla de förväntningar som professionen har. Några 

respondenterna beskriver att om de sköter sig inom de ramar och regler som finns så ger det också 

förutsättningar för vidare inflytande. Respondent sex säger: ”Då hade jag ett bra inflytande och alla lyssnade 

på mig. Socialen, läkarna, behandlingsassistenten, alla lyssnade på en där (…) Men då hade jag varit drogfri i

1,5 år och visat bra resultat och allting”. 

3.2.2 Brukarens egenskaper

Socialsekreterarens roll har visat sig vara viktig men respondenterna belyser också under intervjuerna hur 

deras eget agerande och förmåga att anpassa sig påverkar möjligheten att ha inflytande vid beslut om insats. 

Det finns en övergripande tanke hos samtliga av respondenterna om att det är dem som förväntas anpassa sig

på olika sätt. Något som kan påverka möjligheterna till inflytande, enligt respondenterna, är förmågan att 

uttrycka sig. Det kan dels handla om att de förstår och även själva kan använda det språk som professionen 

använder sig av. Uppfattningen om att förmågan att uttrycka sig är viktig, är inte alltid den samma som att 

det är det som ska krävas av en som brukare. Det finns en övergripande uppfattning om att man som brukare 

måste anstränga sig för att passa in och hålla sig inom de normativa ramar som förväntas av en. En 

respondent beskriver det såhär:

Man har mycket lättare att ta sig fram om man har förmågan att uttrycka sig, och vara lite listig. För det här, som så 
många hamnar i, att man blir frustrerad eller arg på den man sitter och pratar med och reser sig upp och skriker ”dra 
åt helvete, du fattar ingenting”. Klarar man av att vara lite listigare än så och kan uttrycka sig på ett annat sätt, då har
man vunnit mycket. Sen är det väldigt synd att det ska behöva vara så. För att egentligen är det ju inte min sak som 
klient att behöva tänka på hur ska jag hantera den här personen, för att få ett bra bemötande, det är ju faktiskt 
handläggarens jobb. (Respondent 1)

Det kan också handla om att de har en förmåga att vara drivande i sin process och kunna argumentera för sig.

”Nämen jag säger vad jag vill och vad jag tycker (…) alltså man får ju ta för sig lite också (…) jag har 

liksom inte bara suttit tyst, jag har verkligen sagt ”såhär vill jag i så fall att det ska bli och vara”. Jag tror att 

det är ganska viktigt.” (Respondent 3).
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3.2.3 Ekonomi och resurser

En tredje faktor som flertalet av respondenterna menar påverkar möjligheter till inflytande är socialtjänstens 

ekonomi och resurser. Gällande ekonomin är åsikterna spridda där vissa respondenter har erfarenhet av att 

kommunens ekonomi har spelat roll för hur de har kunnat påverka val av insats eller beviljats förlängning på 

den redan givna insatsen. ”Jag kommer från en liten kommun med kanske lite mer resurser när det gäller 

missbruk. Jag var i X kommun när jag blev nekad för 12 år sedan och dom hade väl inte så bra ekonomi då 

vad jag förstår” (Respondent 5). 

I andra fall verkar ekonomi inte alls vara något problem för att kunna utöva inflytande. Det är i några fall 

det omvända där den insatsen de fått, trots att de inte ville ha den, har varit dyrare än den de själva har 

föreslagit. Och pengar tror jag inte, eftersom att det är bland det dyraste, det kostar jättemycket, det kommer 

jag ihåg, så pengar tror jag inte var inblandade. Jag tror det handlar om att de gjorde det lättaste valet” 

(Respondent 6). En annan respondent beskriver ett liknande exempel: 

”Alltså dom har inte flyttat mig från det här behandlingshemmet på ett år (…) Är man placerad i ett år då kan man 
förstå hur mycket pengar det är (…) det är över 1500, nej, 2000-3000 kr per dag, beroende på vad det är för 
ställe (…) Betalar dom det per dygn så kan dom ju intressera sig över vad jag har för målsättning.” (Respondent 4).  

3.3 Vad får inflytande för betydelse?

Vilken grad av inflytande respondenterna har haft, har också fått betydelse för deras liv i övrigt. Det har 

påverkat dem på olika sätt, både vad det gäller motivationen och viljan att bli fri från sitt missbruk men det 

har också påverkat deras känsla av värdighet som människor. Det är genomgående så att stort inflytande vid 

val av insats har fått positiva konsekvenser för dem och lågt inflytande har fått negativa konsekvenser. De 

beskriver både spekulationer av vad lite eller mycket inflytande skulle få för betydelse för dem men också 

hur det i realiteten har påverkat dem. 

3.3.1 Motivation, hopplöshet och mående 

Respondenterna beskriver hur inflytande vid val av insats har påverkat deras mentala hälsa på olika sätt och 

hur det också har påverkat dem i förlängningen. Samtliga respondenter menar att det har påverkat dem på 

något sätt.

Några beskriver att inflytandet har fått betydelse för deras vilja och motivation i processen att bli ren från 

sitt missbruk. Brist på inflytande har gjort att respondenterna saknat känslan av stöd från socialtjänsten och 

istället känt sig lämnade att klara ut sin situation själv. På frågan om inflytandets betydelse svarade en 

respondent: ”Nämen det har varit viktigt (…) jag gillar inte att göra saker under tvång (…) Jag har blivit mer 

motiverad och positiv till saker och ting, motivationen absolut främst” (Respondent 3). Respondent ett och 

fem beskriver betydelsen såhär:

...för mig personligen, i hög utsträckning, betyder det i princip allt (…) om det handlar om drogbehandling eller vad 
det än handlar om så måste det vara utifrån någon slags eget beslut och önskan (…) om jag inte har valt själv säger 
vi (…) då är det lätt att lägga ansvaret utanför sig själv (…) Då kan man alltid säga såhär att ”Jag valde inte att 
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komma dit, det var dom som sa att jag skulle det och det här skitstället har jag inte valt och jag vill inte ens vara här”
Då är det ju såklart att det inte blir bra. (Respondent 1)

Jag tror mitt liv hade sett annorlunda ut om jag hade fått min behandling DÅ (…) man blev besviken, man tyckte väl
kanske, ”eller får jag klara det här själv, göra detta själv”, någon självbehandling eller något. Så jag lämnade det här 
boendet ganska snabbt och satte mig och fick tag i en lägenhet och kom in i arbetslivet ganska snabbt efter det och 
det höll väl något år men sen trillade jag dit igen. Jag tror att om jag hade fått det här behandlingshemmet så hade 
jag varit bättre rustad för framtiden och inte trillat dit. (Respondent 5)

Inflytande har också fått betydelse för hur respondenterna ser på sin livssituation och sina möjligheter att 

förändra sin livssituation, både generellt och mer konkret. I vissa fall har en längre tid av låg grad av 

inflytande gjort att de inte tror att den situation de befinner sig i någonsin kommer att bli bättre. 

Konsekvenserna har blivit att de inte längre försöker påverka sin situation då de känner det hopplöst och att 

de enda som har makten är socialtjänsten. Det får också betydelse för deras sociala relationer där närheten till

familjen har gått förlorad. ”Jag har förlorat allt. Jag har inte någonting kvar i mitt liv, eller förhållande, 

ingenting” (Respondent 8). 

Flertalet respondenter trycker på inflytandets betydelse för deras psykiska mående, känslan av värdighet 

och att vara människa. Där känslan av att inte kunna påverka sin situation har gjort att de blivit deprimerade 

och där konsekvenserna i vissa fall blivit att de har tagit återfall i missbruk. ”...det fick dyra konsekvenser, 

jag tog en överdos, jag var ju död i två minuter och det var strax en vecka efter (…) jag återföll i mitt 

missbruk och min kriminalitet, det var det som hände” (Respondent 6). Respondent fyra säger: ”Jag förstår 

deras skeptiska bemötande men då kan man väl kolla hur det ligger till. Eller låta en byta behandlingshem. 

(…) Men det slutade med att jag försökte ta livet av mig”. 

3.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att det varierar mellan respondenterna hur inflytande vid val av insats ser ut och vad det är, 

där vissa uttrycker att de haft stort inflytande och andra menar att de inte haft något inflytande alls. De som 

uttrycker att de har haft någon form av inflytande menar på att det både kan handla om att helt bestämma 

insats och andra menar att det handlar om att välja mellan förutbestämda val som socialsekreteraren ger. 

Några respondenter uppger att de har haft möjlighet till inflytande men har valt att inte utöva det, vilket 

också beskrivs som en typ av inflytande. 

Under intervjuerna framkommer också att socialsekreterarens vilja att hjälpa till och att vilja strida för 

sina brukare är en viktig faktor som påverkar möjligheterna till inflytande. Respondenternas utsagor pekar 

både på gånger där de upplevt detta vilket har haft en positiv effekt och vice versa när de inte har upplevt det 

vilket har fått negativ effekt för dem. Det är främst socialsekreterarens förmåga att lyssna och att informera 

om vad som händer som anses viktigt. Relationen med socialsekreteraren har stor betydelse och samarbetet 

pekas ut som viktigt samt att socialsekreteraren inte gör generella bedömningar av sina brukare utan att varje 

brukare ska bedömas individuellt. Brukarens egna egenskaper anses också ha betydelse. Där främst 
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förmågan att tala och förstå professionens språk och att vara påstridig spelar roll men även att ha förmågan 

att följa de regler som finns och att uppfylla de förväntningar som finns på brukarna. Socialtjänstens 

ekonomi och de resurser som finns pekas också ut som faktorer som påverkar möjligheterna till inflytande. 

Där uppfattningen om i vilken grad det påverkar, skiljer sig åt mellan respondenterna.  

Slutligen visar resultatet att respondenterna har påverkats både fysiskt och psykiskt beroende på grad av 

inflytande. För vissa har inflytandet lett till ökad motivation och en ökad tro på sig själv. Samtliga av de 

respondenter som uttryckt en låg grad av inflytande säger att det har påverkat dem negativt på olika sätt.
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4. Analys

I resultatet framkom en bild av vad inflytande är i praktiken för respondenterna samt vilka faktorer som 

påverkar möjligheterna till inflytande. För att förstå studiens resultat kommer det nedan att analyseras på en 

strukturell nivå med hjälp av Foucaults begrepp om makt samt på en mikronivå genom Putnams sociala 

kapital som belyser hur vi kan förstå den sociala relationen människor emellan. Analysen görs under följande

teman En missbrukare blir till, Makt som disciplinär styrning och Inflytande och det sociala kapitalet.

4.1 En missbrukare blir till 

I några fall beskriver respondenterna sitt inflytande som att de har fått olika insatser att välja mellan, de säger

också att de är nöjda med de valmöjligheter som ges och önskar inte kunna påverka mer än så. Detta kan dels

förstås genom det Foucault skriver om hur den vansinnige blir till inom institutionens väggar där 

institutionen har som roll att normalisera och foga de vansinniga (1986). Foucaults normaliseringsbegrepp 

kan förklara hur respondenterna inom socialtjänstens väggar har blivit skapta missbrukare, både av 

myndigheten och därigenom av respondenten själv genom att bete sig som en missbrukare och inte göra 

motstånd (a.a.). Foucault (2002a, 2002c) beskriver detta som en relationell makt. Respondentens makt ligger 

här i att denne själv skapar bilden av sig själv som missbrukaren och anammar de rättigheter och 

skyldigheter som denne förväntas ha. De accepterar således de ramar de är inom och att deras möjligheter till

inflytande sträcker sig till att göra val och inte att komma med egna förslag eller att ta fullständiga beslut. 

Med det här sättet att se på hur makt skapas i relationer kan också de gånger när respondenterna uppger att 

de har fått möjlighet till inflytande, men valt att inte utnyttja det, förklaras. Respondenten kan tänkas känna 

sig dömd på förhand och ha en bild av sig själv som missbrukaren, och uppträder därför på ett vis som denne

tror att andra förväntar sig. Den uppträder som en individ som inte förväntas ha något att säga till om och 

trots att den får denna möjlighet, inte är säker på i vilken utsträckning det skulle få någon reell effekt.

Det är också möjligt att förklara socialtjänsten roll, som beviljar insatser utifrån en bedömning av 

respondenten. Brukarna blir genom examinationen individuella fall, beskrivna utifrån önskade eller oönskade

beteenden och är på så vis i fokus för maktutövandet (Foucault, 1998). Genom denna examination blir de 

medvetet synliggjorda, åtar sig rollen som underordnade och ”axlar maktens tvång” (1998, s. 237). 

Klassificeringen av dem i mötet med socialtjänsten bidrar på så vis till att skapa bilden av dem, i sig själva.

4.2 Makt som disciplinär styrning 

Respondenterna beskriver hur de på olika sätt och i olika grad har haft inflytande över de insatser de har 

blivit beviljade. Några respondenter uppfattar att de har haft stort inflytande över sin situation och några 

menar att de inte har haft något inflytande alls, båda dessa motpoler kan förstås genom det Foucault menar 

med makten som en disciplinerande funktion (Foucault, 1998, 2008). För de respondenter som uppger att de 

har haft hög grad av inflytande, går det med detta sätt att se på maktförhållandet, att tänka att de har haft 

inflytande inom de områden där insatsen fortfarande håller sig inom ramarna för vad som är ekonomiskt 
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gynnsamt för samhället i stort. I dessa fall innehar socialsekreteraren en högre hierarkisk ställning med syfte 

att maximera prestationen hos de som är underordnade (a.a.) men som också själva är underordnade regler 

och riktlinjer. Socialsekreteraren är också underordnade ett större system, en överordnad hierarkisk makt 

som bygger på myndighetens ekonomi och som i sin tur påverkar vilka resurser och insatser som är möjliga 

för dem att erbjuda brukarna. 

Gällande det som respondenterna uttrycker angående den individuella bedömningens betydelse för 

inflytande och hur det påverkar dem positivt, blir mer komplicerat att förstå med Foucaults disciplinära 

maktbegrepp (Foucault, 1998, 2008). Det minst kostsamma för samhället hade eventuellt varit om alla som 

skulle bli beviljad en insats hade varit tvungna att ta en och samma insats. Det går att förstå det på det sätt att

en individuell bedömning förmodligen är lönsam i längden om den beviljade insatsen får en positiv effekt för

brukaren. Det blir svårare att förstå det om det tvång, som den politiska anatomin innebär, där den 

underkastade ska fogas för att systemet ska gynnas i stort, inte finns. Vilket är det respondenterna önskar och

i vissa fall också upplever. De uttrycker att tvång är en strategi som de ogillar och som inte skulle få positiv 

effekt. För att förstå det går det delvis att använda Foucaults begrepp biopolitik (Foucault, 2008). Där det 

disciplinära fokuset för makt har förflyttats från att endast gälla inom slutna institutioner till att användas för 

samhället i stort. Den grupp som respondenterna representerar, är en del inom myndigheter som bygger på 

disciplinens grunder där brukarna rent juridiskt är frånkopplade tvånget. Det biopolitiska begreppet, med sitt 

fokus på samhället som helhet, närmar sig mer den grupp respondenterna ingår i, som brukare av frivilliga 

insatser, men befinner sig också någonstans mitt emellan. Det tvång som enligt Foucault ska disciplinera de 

underkastade är i det här fallet inte totalt, samtidigt kan det sätt som myndigheter utövar makt på uppfattas 

som tvång. Tvånget aktualiseras när alternativet, att inte ta del av de insatser som ges, kan få värre 

konsekvenser än att genomlida en insats man som brukare inte är helt nöjd med. Några respondenter 

uttrycker att de i vissa fall inte har haft något inflytande över den insats de har fått men de har ändå deltagit i 

insatsen då andra alternativ hade bidragit till negativa konsekvenser och därför uteslutits.

I resultatet beskriver respondenterna att möjligheten att kunna påverka de beslut som tas om dem också 

påverkar hur väl insatsen fungerar för dem. Foucaults begrepp om makt förklarar inte de gånger när 

respondenterna uppfattar att den insats som de själva föreslagit, utifrån sin egen kunskap om sig själva och 

sitt missbruk, hade varit bättre för dem än den de slutligen blev beviljade. Om respondenterna hade blivit 

beviljade den insats de önskat hade de eventuellt, i större utsträckning maximerat sina prestationer. Vilket 

Foucault (2008) menar är den produktiva maktens funktion. Respondenterna beskriver snarare att 

konsekvenserna har blivit sämre psykiskt mående vilket på sikt inte är gynnsamt för samhället i stort. 

Respondenterna tror i vissa fall inte heller att det var den minst kostsamma insatsen som de blev beviljade. 

Här är Foucaults maktbegrepp för generell för att förklara specifika avvikande fall som eventuellt kan vara 

kopplade till respondenternas antaganden om att det beror på socialsekreterarens kunskap inom området, 

vilket inte är något som kommer att analyseras i denna studie då syftet inte är att studera professionens 

kunskap. 

Slutligen går det att anta att Foucaults beskrivning av disciplinen som makttaktik där maktutövandet ska 
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vara diskret för att motverka motstånd från de som är underordnade makten, delvis kan förklara vissa 

processerna i mötet med socialtjänsten (Foucault, 1998). Socialtjänsten styr inte alltid med hela handen utan 

bjuder in sina brukare till dialog. Sex av åtta respondenter redogör för att de på olika sätt är delaktiga och har

inflytande över de beslut som tas om dem. Detta går också i hand med Foucaults tankar om disciplinen och 

på det sätt den har den underordnade i fokus och som Foucault uttrycker sig, inte styr med glans (a.a.). 

Genom att som individ vara ett studerat och bedömt objekt produceras också de maktrelationer som finns 

runtomkring dem. De underordnar sig makten och accepterar systemet istället för att göra motstånd.

4.3 Inflytande och det sociala kapitalet

Ovan har Foucaults maktbegrepp hjälpt oss att förstå de processer som sker i mötet mellan brukare och 

socialsekreterare på en strukturell nivå. Nedan kommer ett annat perspektiv på dessa processer att ges, som 

mer är riktade till relationen mellan socialsekreteraren och brukaren snarare än på de strukturella faktorernas 

påverkan. Detta utan att hävda att de inte är påverkade av den mer generella struktur som Foucault hänvisar 

till.

Det sociala kapitalet har en bärande ingrediens som är tillit och en generaliserad ömsesidighet i relationen

till andra människor. En ömsesidig tillit är viktig för individerna i ett samhälles sociala relationer, där täta 

sociala nätverk gör att de vardagliga transaktionerna (de sociala relationerna) kostar så lite som möjligt. Ett 

svek i den sociala relationen påverkar tilliten vilket gör att den norm som samhället lutar sig mot, att vi litar 

på att om vi gör gott så kommer andra också att göra gott, rubbas (Putnam, 2006).

Respondenterna beskriver att viktiga faktorer för att möjliggöra inflytande dels är förmågan att samarbeta 

med sin socialsekreterare och i vissa fall en medvetenhet om att man som brukare inte kan få igenom allt 

man vill. De uppger en önskan om, men också beskrivningar av, situationer där de upplevt att 

socialsekreterare gjort sitt bästa för att hjälpa respondenten och där de också litat på sin socialsekreterare. 

Detta går delvis att förstå genom Putnams sociala kapital kopplat till tillit i de sammanhang där 

respondenterna på grund av sin tillit lämnar del av makten till sin socialsekreterare och på så vis ger avkall 

på delar av sitt inflytande. Genom att i vissa fall lämna över makten är de utelämnade till att lita på att 

socialsekreteraren bjuder in till inflytande i de sammanhang då det är möjligt och att socialsekreteraren har 

en genuin vilja att hjälpa. Socialt kapital och tillit kan också förklara den omvända relationen där 

socialsekreteraren också då litar på repondenten och att denne kommer att ge tillbaks något, kanske i form av

att lyckas med en insats vilket är ekonomiskt gynnsamt för välfärden i stort och för den sociala transaktionen

i smått. Genom att samarbeta riskerar inte relationen att drabbas av svek och därmed inte heller frångå den 

norm som finns om generaliserad ömsesidighet vilket är kostsamt för den sociala transaktionen (a.a.). Om 

socialsekreteraren enligt normen om en generaliserad ömsesidighet, litar på att få något tillbaka från 

respondenten kan denne också ge respondenten inflytande. 

Det sociala kapitalet kan förklara fördelarna med en relation där tilliten är ömsesidig. Respondenterna har

fått det inflytande de önskar och socialsekreteraren litar på att respondenten kommer att bidra till relationen 
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genom att vara samarbetsvillig och att hålla sig inom de ramar som finns för att ett samarbete ska vara 

möjligt. Det kan förklara fördelarna bakom att ge och att ta. Det går att anta att ett omvänt beteende där 

brukaren inte förhåller sig till dessa förväntningar kan skada det sociala kapitalet som finns mellan brukaren 

och socialsekreteraren där tilliten bryts, vilket kan påverka inflytandet negativt. Några av respondenterna 

uttrycker en uppfattning om att förmågan att agera på ett anständigt sätt och på ett professionellt önskvärt 

sätt, ökar deras möjligheter till inflytande. Socialsekreteraren litar då på att den brukare de har framför sig 

kommer att prestera på ett önskvärt sätt. Några respondenter menar att om de inte hade agerat på detta 

önskvärda sätt hade socialsekreteraren haft mindre förtroende för dem och i större utsträckning tagit beslut åt

respondenten, normen om ömsesidig tillit skulle därmed brytas (a.a.).

Putnam (2006) menar att tilliten inom det sociala kapitalet främst berör de sociala relationerna och inte en

tillit till myndigheter eller institutioner. Han menar dock inte att dessa inte går att förena på så vis att en tillit 

till det ena bidrar till tillit för det andra, men de går inte nödvändigtvis hand i hand. Då respondenterna 

representerar en grupp som är individer inom myndigheten men också individer med sociala relationer till sin

handläggare går det att fråga sig om tilliten till socialsekreteraren också bidrar till en tillit till myndigheten? 

Det går också att fråga sig om inflytandet uppfattas som gällande inom myndigheten som helhet eller är 

begränsad inom den personliga kontakten med den specifika socialsekreteraren? Det är svårt att med 

Putnams sociala kapital förklara eller förstå huruvida respondenterna ser den sociala relationen som 

personlig eller som en relation med en representant från myndigheten. I det här fallet är begreppet inte 

ultimat för att förklara hur relationen och tilliten ser ut mellan respondenterna och myndigheten, ett 

antagande som Putnam själv menar inte är helt enkel att göra gällande sociala relationer i samhället i stort 

(a.a.).  

4.4 Slutsats

Syftet med studien var att undersöka hur brukare inom missbruks- och beroendevård genom sina erfarenheter

och reflektioner uppfattar deras eget inflytande vid val av insats under mötet med socialtjänsten följt av 

frågeställningarna: 1. Vad betyder utövandet av inflytande vid val av insats för brukare i praktiken? och 2. 

Vad påverkar brukarnas möjligheter till inflytande vid val av insats? Nedan kommer studiens två 

frågeställningar att besvaras utifrån det som framkommit i resultatet och analysen. Studiens två 

frågeställningar går inte helt lätt att hålla isär då faktorer för inflytande i vissa fall förklarar vad inflytande är,

frågeställningarna kommer därför att besvaras parallellt.

Utifrån empirin som framkommit genom intervjuerna har inflytande beskrivits på olika sätt. Det finns inte

en bestämd uppfattning om vad inflytande är i praktiken och inte heller hur hög grad av inflytande som 

respondenterna förväntar sig ha eller accepterar. Respondenterna är i vissa fall nöjda med att få göra olika 

val inom ramen för vad socialtjänsten kan erbjuda och i andra fall accepterar de den grad av inflytande som 

de har men skulle önska ännu större möjligheter att påverka. I mötet med socialtjänsten utövas en viss typ av 

makt från myndighetens sida där de är myndigheterna som bestämmer inom vilka ramar som inflytande är 
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möjligt och vad brukaren har möjlighet att säga till om. I de kontexter där det finns en överordnad och en 

underordnad (socialsekreterare och brukare) är det lätt att tänka att det är den överordnade som sitter på hela 

makten. Makt visar sig i analysen vara mer komplext än så och även underordnade utövar en viss typ av 

makt. Genom att acceptera de ramar som finns och inte göra motstånd mot dessa, produceras dessa strukturer

vidare och makten är således dubbelsidig. Kärnan i fenomenet handlar om den självbild som skapas inom 

kontextens ramar. Som brukare finns det en viss förväntning på hur handlingsutrymmet ser ut och vad man 

som missbrukare kan påverka och inte. Vilket framkommer i resultatet på så vis att respondenterna beskriver

att de ibland känner sig dömda på förhand vilket är en faktor som får inverkan på i vilken grad de kan ha 

inflytande 

I analysen framgår också att myndigheters struktur kan tänkas vara uppbyggd på ett sätt för att motverka 

motstånd. Inom den kontext som respondenterna är del i, som är på frivillig basis, visar sig sällan makten i 

form av tvång. Den makt som utövas är diskret och det är den underordnade (brukaren) som är i fokus. Detta 

är lönsamt då brukaren dels tar sig rollen som studerat objekt och accepterar i vissa fall den balansen. Det får

inte heller makten som kommer ovanifrån att framstå som det som enbart är styrande, utan öppnar upp för att

makt också kan komma underifrån. Om individer uppfattar att det finns möjligheter att utöva makt över de 

som officiellt sitter på makten, är de också mindre benägna att göra motstånd då de på ett sätt delar makten 

med den överordnade i form av inflytande på olika sätt. Genom respondenternas svar framkommer att hur 

denna relation ser ut får inverkan på i vilken grad inflytande kan utövas av brukaren och påverkar också 

huruvida brukaren accepterar den grad av inflytande som denne ges. 

Några respondenter uppfattar att de utsatts för en typ av tvång där alternativet till att inte ta del av den 

insats som de beviljades, skulle vara sämre för dem än att stanna i den beviljade insatsen och gjorde därför 

inget större motstånd. I dessa fall är inflytandet nästan obefintligt och under stor påverkan av hur 

myndighetens styrande struktur ser ut. En annan faktor som ges från respondenterna är socialsekreterarens 

vilja att hjälpa brukaren. I vissa fall förklaras socialsekreterarens vilja och möjligheter att delge brukarna 

inflytande, vara påverkat av vilket handlingsutrymme socialsekreteraren har. Analysen visar att det är rimligt

att tänka sig att det som respondenterna tolkar som socialsekreterarens ickevilja att hjälpa, också kan grunda 

sig i att socialsekreteraren är del i ett större system med vissa ramar och regler att förhålla sig till.  Insatsen 

har inte varit mindre lönsam än det förslaget socialsekreteraren själv hade. Samma maktprocess förklarar då 

avsaknandet av inflytande där övre hierarkiers intressen har fått gå före brukarens för att möjliggöra att 

prestationerna maximeras. 

Som nämnt ovan finns det motsättningar i empirin om vad inflytande egentligen är. I vissa fall är 

inflytandet stort där det visas en stor respekt för brukarens önskemål gällande vilken insats som ska beviljas. 

I andra fall tas det liten hänsyn till brukarens önskemål. Socialtjänsten, precis som andra myndigheter, 

institutioner eller organisationer bygger på hierarkier. Hierarkierna är i dessa fall inte bara för att hävda att 

vissa har rätt att utöva mer makt än andra utan det är också fördelaktigt att dela upp hur makten ska utövas 

och vilka som ska kunna bestämma över vad. Socialsekreterarna har ibland möjligheten att dela makten med 
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sin brukare, dels för att deras position ger dem den möjligheten men också för att de, enligt respondenterna, 

verkar ha en vilja att hjälpa till, vilket i resultatet visar sig vara en viktig faktor för att inflytande i någon 

form ska vara möjligt. Respondenterna beskriver att samarbetet är en viktig faktor som påverkar inflytandet 

då en god relation till socialsekreteraren är gynnsam i längden. I dessa fall är tilliten den bärande stommen i 

båda riktningarna. Socialsekreteraren litar på sin brukare vilket gör att denne delar med sig av sitt 

handlingsutrymme och brukaren litar på att socialsekreteraren bestämmer över det som den måste och 

lämnar resten till brukaren. Detta kan också få positiv effekt i längden om den insats som brukaren föreslår 

också gör att brukaren gör framsteg i sin önskan om att bli ren från sitt missbruk. 
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5. Diskussion

Strävan om att genom den här studien förstå vad inflytande vid val av insats faktiskt är för brukare med 

missbruk i praktiken,  utgår ifrån den missbruksutredning som gjordes på begäran av Staten. Utredningen 

trycker på ett socialt arbete där individens ställning ska stärkas och ännu mer än tidigare göras delaktig i de 

beslut som tas om denne. I utredningen framgår att trots nya riktlinjer och ett nytt sätt att se på brukare som 

aktiva rationella beslutsfattare, har ingen väsentlig skillnad för individens situation skett (SOU 2011:35). 

Syftet med studien var att undersöka brukares erfarenheter av och reflektioner kring inflytande i mötet med 

socialtjänsten inom missbruks- och beroendevård. Studiens resultat visar att respondenternas erfarenheter av 

inflytande ser olika ut. Dels så definieras inflytande på olika sätt och det varierar också beroende på vilken 

insats som beviljats där socialsekreterarens förmågor, på olika sätt, är relevant för möjligt inflytande. 

Samtliga respondenter menar att inflytande är viktigt där några uppfattar att de i vissa fall har haft stort 

inflytande och andra menar att de inte har haft något inflytande alls. För de som menar på någon typ av 

inflytande speglar resultatet två sidor. Det finns å ena sidan en stark vilja att kämpa för sina önskemål och att

hävda sin rätt, å andra sidan finns det de som är nöjda med det inflytandet de har och trots att de haft 

möjlighet till mer inflytande, inte har valt att utnyttja det. Det blir här viktigt att fråga sig hur riktlinjer ska 

följas och för vem? Går det att ge inflytande till någon som inte vill ha det? 

I den tidigare forskningen inom området framgår att inflytande och empowerment även internationellt är 

viktiga delar i dagens sociala arbete med människor med missbruk. Forskningen visar dock att det i alla 

lägen inte är helt okomplicerat. Det är dels resurser och ekonomiska omständigheter som gör det svårt men 

också brukarnas vilja och förmåga att vara med och bestämma (Asmussen-Frank & Bjerge, 2011; King, 

2011). I vissa fall uppfattas det som står i riktlinjer inte som relevant för brukarna själva och i andra fall är 

brukarna, på grund av lång tid i missbruk, inte benägna att ta tillvara på det inflytande som ges (Bjerge, 

Nielsen & Asmussen-Frank, 2014). Kopplat till de frågor som ställdes i föregående stycke visar sig 

inflytande inte vara helt lätt. Det går att anta att det faktum att det gjorts tydligare riktlinjer kring brukares 

inflytande, är för att förbättra brukarnas situation. Men det går också att anta utifrån resultatet och tidigare 

forskning, att vissa av de brukare som får insatser genom socialtjänsten inte alltid önskar ha mer inflytande. I

nästa steg skulle detta kunna leda till ännu ett misslyckande för individen där de förväntas klara av saker i 

form av att ta beslut, som de faktiskt inte kan. Under några av intervjuerna blev detta tydligt då fysiska och 

psykiska svårigheter på grund av längre tid i missbruk gjorde det svårt för dem att ta till vara på möjligheten 

till inflytande. Vissa respondenter var mest nöjda med att vara vid liv och inte bo på gatan snarare än vilken 

insats de hamnat på. I dessa fall blir ett möjligt inflytande inte helt enkelt och kanske inte önskvärt i alla 

situationer, i likhet med det den tidigare forskningen visar (King, 2011). Stark (2011) skriver att förmågan att

vara delaktig är något som individer i vissa fall måste träna på där en förutsättning är att de i första ledet 

bjuds in till delaktighet. Starks studie rör hemlösa vilket är en annan marginaliserad grupp i samhället och 

liknande slutsatser kan tänkas gälla även för människor med missbruk. Den här studien styrker det Stark 

skriver på så vis att vissa respondenter är nöjda med att få mycket stöd och hjälp från sin socialsekreterare, 
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och andra vill ha större handlingsutrymme och tror sig också klara av det. Jag är medveten om att det ovan 

skrivna kan låta väl negativt och förmedla en bild av att människor i missbruk inte alltid är benägna eller 

intresserade av att ges möjligheten att ta rationella beslut. Jag skulle snarare vilja se på det som att de är fullt 

benägna att ta rationella beslut inom de intresseområden som de finner är relevanta för dem. Inom den 

socialtjänst som är aktuell idag finns det tydliga regler och riktlinjer över inom vilka områden människor ska 

ha rätt att bestämma. Dessa områden utgår ifrån lagstiftning om vad som anses vara ett rätt och värdigt 

leverne men också en normativ bild av vad som är ett värdigt liv. Det går att tänka sig att människor med 

missbruk utan erfarenhet av socialtjänsten skulle finna en mängd områden att vilja ha inflytande över och 

möjligheten att bestämma som inte nödvändigtvis är av intresse för socialtjänsten. Men att dessa kommer i 

skymundan för det regelverk och den socialtjänst som råder.  

Under intervjuerna framkom hur olika grad av inflytande har påverkat respondenterna på olika sätt. Något

som inte direkt knyter an till frågeställningarna men som jag anser viktigt att belysa och därför kommer att ta

upp här under diskussionen. Respondenterna beskriver hur inflytande, när det har existerat har gett dem 

större motivation, en tro på sig själva och en känsla av värdighet. I de fall där inflytandet har varit begränsat 

eller obefintligt har det följts av bland annat sämre psykiskt mående hos respondenterna. Den här aspekten av

inflytande och dess betydelse är viktig att ha i åtanke. Vissa av de som lyfter de positiva effekterna av 

inflytande har också kommit långt i sin process mot ett liv utan droger. Bandura (1999) skriver i sin studie 

om de kognitiva motivationsmekanismer som har inverkan på vårt beteende. Om det finns en tro på sig själv 

och att man kan, är chanserna också större att man lyckas med det man gör (a.a.). Detta är inte unikt för 

människor med missbruk utan går att hävda gäller för de flesta människor. Detta styrker ambitionen kring de 

nya riktlinjerna där brukares deltagande och påverkan ska främjas. Det går att anta, precis som respondent ett

sa, att om en människa själv varit delaktig i de beslut som tas kring denne så är den också mer motiverad att 

göra bra ifrån sig. Brukares inflytande är kanske inte möjligt i alla situationer, eller att brukarna på något sätt 

inte är kapabla att ta till vara på det inflytande som de ges möjlighet till. Målet måste ändå vara att så många 

som möjligt är så delaktiga som möjligt i de beslut som tas kring deras situation. 

I analysen framgick att på det sätt som myndigheter är strukturerade på, också ska främja att utfallet ska 

vara så lönsam som möjligt (Foucault, 1998, 2008). Om effekten av inflytande och att som brukare vara 

delaktig i vilken insats som beviljas, är så pass positiv att individen lyckas lämna ett liv med missbruk är 

målet uppnått. Har det dessutom gått till på ett sätt som bidragit till att brukare inte heller åker in och ut på 

institutioner eller under allt för långa perioder är aktuella inom socialtjänsten, innebär det förmodligen också 

en ekonomisk vinning, då insatser är kostsamma. Även om målet såklart ska vara att individen ska få ett 

bättre liv, enligt det sätt som samhällsnormerna hävdar är ett bra liv, blir det på något sätt en dubbel vinst om

även samhället drar nytta av det rent ekonomiskt. Denna diskussion förs inom kontexten som respondenterna

är i, där det finns en vilja att lämna sitt missbruk. Det ska här påpekas att strävan om att bli fri från sitt 

missbruk förmodligen inte är generell för alla människor med missbruk utan att det finns de individer, vilka 

jag också har träffat i mitt jobb på härbärget, som anser att ett liv i missbruk är ett bra liv. Där uppfattningen 

är att ett liv utanför samhällssystemet skapar en känsla av frihet.
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I studien har brukares inflytande vid val av insats varit i fokus men i analysen betonas också makt som en 

ofrånkomlig del av inflytande. Även respondenterna pratar om makt när de pratar om inflytande. I 

riktlinjerna för det sociala arbetet används begrepp som brukarinflytande och brukarmedverkan 

(Socialstyrelsen, 2013a, 2015). Två begrepp som går att diskutera. Vad är inflytande och medverkan? Kan 

inflytandet gå över till att kallas makt? Går det att hävda att brukare i någon form har makt? Frågor som inte 

är helt lätta att svara på vilket gör det relevant att diskutera maktaspekten i begreppet inflytande. Karlsson 

och Börjesson (2011) menar att det inflytande som inom det sociala arbetet ska gynna brukarna, inte medför 

någon direkt skillnad för brukarna själva. Författarna vill snarare belysa ordet brukarmakt och menar att det 

först är när vi pratar om makt istället för inflytande, som maktbalansen mellan insatsgivare och 

insatsmottagare kan förändras. Inflytande är ett svårdefinierat begrepp i praktiken och om en förändring ska 

ske är det mer relevant att prata om vem som har makt och ”...mandatet att besluta om vilka insatser som ska 

göras” (a.a. s. 11). Karlsson och Börjeson (2011) menar att det är av vikt att istället för inflytande, prata om 

makt för att på riktigt sätta maktbalansen på prov. Inflytande kan man som brukare ha över vissa delar och 

gränsen för var inflytandet börjar och slutar, är svår att uttyda. Makt däremot, är något som inte alla kan ha, 

över allt, hela tiden. För att någon ska få makt måste också den som sitter på makten dela med sig av den. I 

resultatet för den här studien framkommer precis det som Karlsson och Börjeson betonar, det vaga och 

otydliga kring vad inflytande innebär och en splittrad bild av hur det ser ut i praktiken. Respondenterna 

beskriver situationer där de fått välja insats själva men där motståndet inte heller var så stort från 

socialtjänstens sida. Går det då att säga att de har haft brukarmakt? Jag vill hävda att de per definition inte 

har haft brukarmakt. Det hade varit intressant att undersöka i vilken grad brukare i mötet med socialtjänsten 

faktiskt utövar brukarmakt för att i större utsträckning problematisera begreppet.    

Den här studien lyfter en viktig aspekt inom forskning om missbruk och för det sociala arbetet som görs 

gällande människor med missbruk. I den förförståelse för ämnet som framgår ovan fanns det en ambition om

att lyfta brukarnas röster och inte professionens. I studien framgår att inflytande är något som i olika 

utsträckning är viktigt för brukarna och att inflytandets innebörd i praktiken, varierar. Respondenterna pekar 

på viktiga faktorer för vad som påverkar inflytandet. Något som är av vikt för att som profession kunna utöva

ett bra socialt arbete. Respondenterna lyfter också en relativt bred bild av vad inflytande kan vara vilket 

också visar på att det inte finns ett rätt sätt, utan att det varierar från brukare till brukare. Vissa brukare 

behöver mer stöd och ledning och andra är benägna att själva ta rationella beslut. Detta kan anses vara en 

frihet inom det sociala arbetet då diffusa begrepp kan tänkas ge utrymme för att vara flexibel i användandet 

av dem. Det kan också vara en risk för det sociala arbetet om de begrepp som ska främja brukarens ställning 

i samhället, inte är tillräckligt väldefinierade. Vilket kan bidra till minskade möjligheter för brukare att hävda

sin rätt. 
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5.1 Vidare forskning 

Resultatet visade att huruvida respondenterna uppfattat någon form av inflytande eller inte påverkade deras 

psykiska hälsa och motivation på olika sätt. Det skulle med tanke på resultatet vara relevant att vidare 

undersöka hur brukare påverkas av inflytande på olika sätt, till exempel psykisk hälsa och motivation men 

också hur det påverkar relationer och huruvida det bidrar till att lämna ett liv med missbruk.

Vård och behandling av missbruk går inte bara mot att brukare ska få mer att säga till om angående sin 

vård och vägen att ta sig ur ett missbruk, även vård i form av till exempel sprututbyte som verkar 

skademinimerande, debatteras inom socialt arbete i Sverige. Kopplat till inflytande och vad individer ska ha 

inflytande över, vore det relevant att undersöka vad brukare själva tycker om harm reduction i olika former, 

som bemötande av missbruk. 
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Bilaga 1.

Intervjuguide

Namn:                                            

1.Hur ser din kontakt med socialtjänsten ut? Berätta.

• Vilka träffar du och hur ofta?

• Kan du beskriva din roll under de här mötena?

• Vad är viktigt för dig i mötet med socialtjänsten?

2. Kan du berätta om något tillfälle när du har varit med och haft inflytande över den insats du har fått?

• Vad innebar det inflytandet?

• Vad hade det inflytandet för betydelse för dig? 

• Var det “nog” med inflytande eller hade du velat ha mer?

3. Vad är det som har haft betydelse för det inflytande du har haft?  (Eller inte haft)

• Kan du ge ett exempel på på vilket sätt det har haft betydelse? 

• Finns det andra saker som har påverkat dina möjligheter till inflytande?

4. Om du hade fått önska, finns det tillfällen då du skulle vilja ha mer inflytande?

• Kan du ge ett exempel?

• Finns det tillfällen då du haft möjligheter till inflytande men inte ville ha det?

5. Har du något du vill tillägga?



Bilaga 2.

Informationsbrev

En studie om inflytande inom socialtjänsten.

Du tillfrågas härmed att delta i en studie där syftet är att, genom kvalitativa intervjuer med brukare inom 

missbruks- och beroendevård, undersöka hur brukarna uppfattar sina möjligheter till inflytande i mötet med 

socialtjänsten. Studien bygger på intervjuer med brukare som minst 2 år eller mer har varit aktuella på 

socialtjänsten, enheten för missbruk och beroende.

Deltagandet i undersökningen kommer att innebära en intervju på ca 45 minuter. Plats för intervjun bestäms 

av respondenten själv. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut ordagrant, det inspelade materialet 

kommer endast jag att ta del av. Efter utskrift av materialet kommer ljudupptagningarna att kastas.

Alla respondenter kommer i uppsatsen att avkodas genom att namnen kommer att bytas ut mot en siffra, på 

så vis kommer Du att vara anonym. Din medverkan är helt frivillig och ditt samtycke till deltagande kan när 

som helst tas tillbaks, även efter intervjun är avslutad och utan att behöva ange orsak. Den färdiga uppsatsen 

kommer sedan att publiceras på uppsatsportalen Diva och kommer då att vara offentlig för allmänheten att ta 

del av.

Studien görs som en uppsats på kandidatnivå som en del av min socionomutbildning vid Ersta Sköndal 

Högskola I Stockholm. Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2015.

Har du ytterligare upplysningar du vill delge eller har frågor om studien går det bra att höra av sig!

Kontaktuppgifter

Josefin Granstrand

Tel: 0737744640

Mail: josefin.granstrand@gmail.com

Ersta Sköndal Högskola

Handledare: Johan Vamstad



Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien om inflytande i mötet 

med socialtjänsten.

Jag har informerats om syftet med studien samt hur information kommer att samlas in, hanteras och 

användas. Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie om 

möjligheten till inflytande vid val av insats inom socialtjänsten.

Ort och datum

…............................................................................................

Namnunderskrift

…............................................................................................

Namnförtydligande

…............................................................................................

Forskarens underskrift

……………………………………………………………………...

Namnförtydligande

……………………………………………………………………..
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