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Förord

Jag vill först och främst tacka mina respondenter på Basta som frikostigt delat med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser under sin rehabilitering. Ett stort tack också till mina lärare Anita, Emilia 

och Johan som varit involverade i denna process. 

Tack! 





Sammanfattning

Syftet med den här studien var att undersöka och förklara brukarnas uppfattning om och 
erfarenheter av det mångfacetterade fenomenet empowerment. Då empowerment ofta definieras
av andra än dem som praktiserar det låter den här studien brukarna komma till tals. Studien är 
genomförd på en enhet inom Basta gruppen, ett socialt företag som arbetar med rehabilitering 
och integration av människor med missbruksproblem tillbaka till samhället utifrån en tanke om 
empowerment. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes. Studien kan anses ha 
en abduktiv ansats vilket innebär att målet inte var att komma fram till en ny teori utan 
ambitionen var att hitta nya infallsvinklar på ett redan etablerat fenomen. Mitt resultat visar att 
betydelsen av att känna till begreppet empowerment eller egenmakt är obefintlig i förhållande 
till individens empowermentprocess. De empowermentprocesser som bevittnats i  intervjuerna 
ger en bild av hur brukarna parallellt med det dagliga arbetet på Basta visar på medvetna och 
omedvetna komplicerade strategier, uppfinningsrikedom och självinsikter som avlöser varandra 
då det gäller att orientera sig i den kontext de befinner sig i. Relationen till utomstående 
”vanliga” människor ansågs ha stor betydelse medan relationen till organisationen eller till 
placerande myndighet inte uppmärksammades i samma utsträckning. Respondenternas 
berättelser kunde förklaras och sättas i ett större sammanhang med Jo Rowlands (1997) teori om
tre dimensioner av empowerment. Inom det sociala arbetets praktik finns det möjligheter att 
ytterligare öka tron på individen och dennes förmåga och kapacitet att av egen kraft  med 
professionens hjälp ta sig ur sin situation. Denna hjälp av professionen skulle också gynnas av 
att undersöka vilken betydelse brukarens bakgrund har för vilket rehabiliteringsalternativ hen 
erbjuds eller väljer.  
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Inledning

Tina Mattson (2005) sammanfattar syftet med svensk missbruksvård med Foucaults 

normaliseringsteori. Enligt Mattsson har syftet för missbruksvården genom tiderna varit att enligt den 

rådande samtidens normer förändra människor i utanförskap i den riktning som just  då anses vara 

normalitet. Vidare så menar Mattson (2005) att missbruksvården har formats, omformats och 

utvecklats utifrån de rådande omständigheter i samhället.

Idag delas missbruksvården grovt in i frivillig vård och tvångsvård. Den idag gällande 

socialtjänstlagen (SoL) stiftades 1982 och i samband med detta fick vi en ny lag, LVM (lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall). De frivilliga vårdinsatserna skall alltid prioriteras och LVM lagstiftning 

bara tillämpas i undantagsfall då individen är en fara för sig själv eller andra. 

    Mattsson (2005) beskriver hur de olika behandlingsformerna varit framträdande under olika

tidsperioder. Hon nämner lösningsfokuserade, beteendeterapeutiska, kognitivt beteendeterapeutiska 

och 12-stegs modellen som dominerande medan andra till exempel psykodynamisk behandling har 

åsidosatts.

     I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 står att det är viktigt 

att missbruks-och beroendevården kan erbjuda ett brett utbud av behandlingsmetoder och 

rekommendationerna måste alltid anpassas till individens särskilda förutsättningar och önskemål 

(www.socialstyrelsen.se).  Brett utbud betyder följaktligen också många olika aktörer. Den aktör som 

denna studie handlar om är en så kallad brukarorganisation, vilket enkelt uttryckt betyder att 

organisationen drivs av personer med egna tidigare erfarenheter av missbruk. 

Utöver tidigare nämnda behandlings-och terapeutiskt inriktade behandlingsformer inom 

missbruksvården finns en rehabiliteringsmodell som utgår från empowerment och som förespråkas av 

brukarorganisationerna.  Karlsson och Börjesson (2011) skriver att empowerment är ett ord som 

förknippas med viljan att ge brukarorganisationer och enskilda brukare möjlighet att själva påverka sin

situation. En sådan organisation är Basta. På Basta erbjuder man en ettårig arbetsinriktad 

missbruksrehabilitering för män och kvinnor från 18 år och uppåt. Organisationer  som Basta vars 

rehabiliteringsidé bygger på att människor påbörjar sina "egenmaktsprocesser" skiljer sig från de flesta

terapeutiskt inriktade vårdformer. Basta är inte ett behandlingshem och erbjuder därför ingen 

professionell vård och behandling. Det är istället den sociala miljön och det sociala företagandet på 

Basta som används som verktyg i självhjälpsprocessen (Meeuwisse, 2001).

 Begreppet empowerment används idag av många, oavsett profession, som bistår och stödjer 

människor i utsatta situationer (Askheim & Starrin, 2007). Enligt samma författare började termen 

användas i större utsträckning i slutet på 1970- talet och då främst i diskussioner om självstyre, 

aktivism och social mobilisering. Med empowerment menas nästan uteslutande något positivt såsom 

till exempel delaktighet, självbestämmande, tillit, ansvar, gemenskap och egenmakt. I avsnittet tidigare
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forskning används också benämningen ”hjälp till självhjälp” när man talar om empowerment. 

 Rötterna  till empowerment finns i den amerikanska svarta medborgarrättsrörelsen "Power to the 

people" som växte fram under den senare delen av 1960-talet. När begreppet började ta fäste under 

1970-talet var det främst grupperna på gräsrotsnivå och marginaliserade grupper i fattiga 

bostadsområden som åsyftades (Askheim & Starrin, 2007). 1960 och 70-talen var minskade sociala 

klyftor och full sysselsättning högt på agendan men idag har empowerment även fått fäste som 

individuellt förverkligande inom marknadssektorn (a.a.). Enligt författarna är begreppet inte längre 

bundet till någon politisk inriktning. 

Askheim och Starrin (2007) skriver att begreppet empowerment är svårt att reda ut och att 

begreppet är diffust. Empowerment är enligt många ett modeord, ett komplicerat, flerdimensionerat 

begrepp och ett mångfacetterat fenomen som används på olika sätt. I den här studien är brukarnas 

uppfattning om empowerment på Basta central men studien anses vara generaliserbar till andra 

organisationer med samma målgrupp och inriktning. Den tidigare forskningen bekräftar även andra 

målgruppers liknande erfarenheter av empowerment. 

Problemformulering

Empowerment har benämnts som ett nytt paradigm i socialt arbete (Adams, 2003) vilket gör det  

relevant att undersöka från alla perspektiv. I Sverige har empowerment perspektivet etablerat sig i 

både utbildningen i socialt arbete och i det sociala arbetets praktik.  Likt Askheim och Starrin (2007) 

skriver Trägårdh (2000) och Wright Nielsen (2009) att det kan vara svårt att reda ut vad det 

mångfasetterade ordet egentligen betyder. Enligt Forsberg och Starrin (1997) är empowerment 

användbar på både mikro- och makronivå. På individnivån innebär det till exempel ökad 

handlingskraft och självtillit medan på makro- eller på gruppnivå är den relaterad till att stärka 

gruppen som sådan för att sedan möjligen rikta sig utåt för att påverka samhällsstrukturer (a.a.). Inom 

det sociala arbetets fält är det viktigt att uppmärksamma och ta hänsyn till att brukarnas uppfattning 

inte alltid stämmer överens med professionens. 

Empowermentbegreppet definieras ofta av dem som tillhandahåller den strukturen där 

empowerment förväntas att ske. Askheim och Starrin (2007) har undersökt fyra organisationer med 

empowerment orienterat arbetssätt och hur de ser på empowerment. Ett empowermentorienterat 

arbetssätt handlar om att forma, omforma och synliggöra maktstrukturer så att det gynnar de utsatta 

grupperna och tar fram individers och gruppers resurser och styrkor (a.a.). Då en av empowerments 

grundtankar är att individen själv vet vad som är bäst för hen är det rimligt att också ställa sig frågan 

hur empowerment definieras och upplevs av de individer eller grupper som förväntas praktisera det.  

Centralt för den här studien är att belysa empowerment ur brukarnas perspektiv och öka kunskapen om

empowerment och brukarnas möjligheter att tillskansa sig detta. Uppsatsen kommer också att belysa 
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frågan om brukarens kunskap om empowerment har betydelse för empowermentprocessen. 

Syfte

Syftet är att undersöka och förklara brukarnas uppfattning om och erfarenheter av empowerment inom 

organisationen Basta, där man använder sig av ett empowermentorienterat arbetssätt. Syftet är också 

att på ett mer generellt plan förstå på vilket sätt empowerment kan bidra till individens utveckling. 

Frågeställningar

1) Vilka erfarenheter av empowerment har brukarna inom organisationen Basta?

2) Vilken betydelse har brukarnas förståelse av empowerment som begrepp? 

3) Vilken betydelse har empowermentprocessen för brukarnas utveckling?

Bakgrund

Sverige har en lång tradition av socialt inriktade frivilligorganisationer vars arbete fått olika inriktning 

genom årtionden. I början på förra sekelskiftet var frivilligorganisationerna socialpolitiskt inriktade i 

syfte att  påverka den offentliga välfärdsmodellens konstruktion (Meeuwisse, 2001). Till följd av detta 

påverkansarbete tog staten över den offentliga välfärden och frivilligorganisationerna fick en 

kompletterande, alternativ  roll i fråga om socialt arbete (a.a.). På 1960-talet växte de så kallade R-

förbunden fram som nämndes i inledningen. Dessa organisationer företrädde patienters och klienters 

intressen och hade enligt författaren den amerikanska medborgarrättsrörelsen som inspirationskälla. 

Frivilligorganisationerna inom det sociala fältet har oftast haft en roll som pådrivare inte som en 

ersättare för samhällsinsatser (a.a.). Meeuwisse (2001) beskriver att frivilligorganisationerna och 

staten generellt sett levt i en symbios där båda parter dragit nytta av varandra på olika sätt. 

Frivilligorganisationerna har fungerat som  remissinstanser som tagit tillvara på medborgarnas åsikter 

vilket har gett legitimitet till staten och vinsten för frivilligorganisationerna har till stora delar varit 

ekonomiskt betingade. 

Idag har de förändrade ekonomiska och politiska förutsättningarna lett till att de socialt inriktade 

frivilligorganisationerna har mer och mer anammat en service-och utförarroll (Meeuwisse, 2001). 

Hansson och Wijkström (2001) skildrar en förändringsprocess där de frivilliga organisationerna blir 

entreprenörer som övertar allt fler vård-och omsorgsuppgifter från staten. Basta Arbetskooperativ där 

den aktuella studien har sitt ursprung är en sådan organisation. Med stöd av fem kommuner i 

Stockholm i början på 1990-talet fick ett R-förbund (RFHL) i uppdrag att projektera för ett svenskt 

11



arbetskooperativ efter ett besök på San Patrignano i Italien. Detta projekt var startskottet till det sociala

företaget som idag kallas Basta och som säljer rehabiliteringstjänster till kommuner och 

kriminalvården och som är oberoende av offentliga bidrag (Carlberg, 2001). 

Basta koncernen omsatte år 2014 ca 60 miljoner kronor, 50 procent kommer från försäljningen av 

rehabiliteringstjänster och 50 procent från försäljning av andra utförda tjänster såsom t.ex. bygg, städ, 

klottersanering, parkförvaltning, pallföretag, loktvätt, bilrekond, djurhållning samt hotellverksamhet 

(Årsredovisning Basta koncernen, 2014). Basta ägs av den ideella föreningen Basta Arbetskooperativ 

och drivs av personer med egen erfarenhet av missbruk och utanförskap. 

Organisationens arbetssätt 

Basta är en ideell förening, ett brukarstyrt socialt företag vilket betyder att företaget drivs av 

människor som har egen erfarenhet av utanförskap och missbruk. Basta Gruppen består av tre 

rehabiliterings anläggningar. Den här studien är genomförd i en av enheterna inom Basta Gruppen. 

För att kunna redogöra för organisationens teoretiska förklaring till arbetssättet som tillämpas på Basta

har jag tagit del av dokument och forskningsrapporter. Bastas målgrupp är personer med alkohol- och 

eller narkotikamissbruk samt blandmissbruk. Basta tar emot kvinnor och män från 18 år och uppåt. De

myndigheter som placerar på Basta är Socialtjänsten och Kriminalvården. Placeringar sker via 

Socialtjänsten enligt 4 kap 1§ SoL eller  via Kriminalvården i form av vårdvistelse eller kontraktsvård. 

Att bli placerad på Basta innebär att man också blir placerad på en av företagets arbetsplatser. 

En skrift ”Ett bättre liv är möjligt” av Alec Carlberg (2005), beskriver utförligt vad det sociala 

företaget Basta är, varför det kallas en empowerment orienterad organisation och vilka stödstrukturer 

som erbjuds till de som söker sig till Basta. Enligt Carlberg (2005) bygger egenmaktsorganisationer på

idéer och visioner. Visionen för Basta är just ”ett bättre liv” för den som är socialt marginaliserad på 

grund av missbruk. Flera studier har också gjorts inom ramen för forskning om det civila samhället. 

Ett sådant forskningsprojekt om Basta Arbetskooperativ har genomförts av Hansson & Wijkström 

(2001). Författarna beskriver Basta som en ”intressant dimension” inom fältet missbruksrehabilitering 

(a.a. s. 49). De skriver att rehabilitering utan traditionell behandlingspersonal och ambitionen att 

utveckla en produktion på marknadsmässiga villkor utmanar etablerade föreställningar (a.a.). 

Carlberg (2005) beskriver ett avståndstagande från den traditionella välviljan att hjälpa de utsatta, 

som inte lämnar utrymme för deltagarnas egenmakt. Vägen till empowerment och en ny identitet på 

Basta går via arbete, solidaritet, kvalitet, oberoendets stolthet och kommunikation enligt författaren.  

Vidare poängterar han att det är viktigt att organisationen litar på människor och låter dem ta eget 

ansvar. ”Att tillhandahålla en drogfri miljö, arbete, bostad, hälsa och tryggheten i att få stanna en lång 

tid är avgörande men inte tillräcklig, det är dock en förutsättning för att den personliga 

egenmaktsresan skall komma igång” (a.a. s. 23). Carlberg (2005) betonar även det faktum att förutom 

grundtryggheten krävs det tid att tillskansa sig egenmakt. Författaren menar att det tar tid att erövra 
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kontroll över det egna livet eftersom den bygger på insikter och egen förståelse och inte pedagogisk 

underordning. Denna studie är genomförd på en enhet inom Basta koncernen som erbjuder en ettårig  

arbetsinriktad missbruksrehabilitering just som ett sådant socialt företag. Hansson och Wijkström 

(2001) har beskrivit Basta som ”en aktör i ett gränsland mellan två samhällssfärer; som ett slags

amfibie eller hybrid som kan orientera sig i en gråzon mellan det privata näringslivet och den 

offentliga sektorn” (a.a. s. 16).  

Begreppsdefinition

Missbrukare

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2009) definieras missbruk med att bruket av drogen påverkar 

individen eller dess omgivning negativt. En narkotika användare (oavsett omfattning) kan definieras 

som missbrukare då användningen av droger är kriminaliserat (a.a.). 

Brukare 

Enligt Karlsson och Börjeson (2011) kan begreppet brukare betyda vem som helst som brukar 

välfärdssamhällets tjänster.  De personer som jag i min studie definierar som brukare är de jag har 

intervjuat som har tidigare erfarenhet av missbruk. En brukarorganisation i min studie är en 

empowermentorienterad organisation där brukaren för tillfället vistas och har genomgått eller 

genomgår sin rehabilitering. 

Brukarperspektiv

Vanligtvis ställs brukarperspektiv i relation till professionen och professionsperspektivet. I denna 

studie betyder brukarperspektiv det synsätt som den enskilde brukaren representerar. Brukarperspektiv

är alltså inte ett begrepp om ett gemensamt synsätt som alla brukare delar utan det ser ut på olika sätt 

beroende på individen.  

Empowerment och egenmakt

Empowerment handlar om omfördelning av makt. I förhållande till denna studie betyder det att man 

underlättar för människor i brukargruppen att använda sin egen makt. I inledningen nämner jag ordet 

egenmakt. Egenmakten anses vara direkt kopplad till individen och hens möjligheter att själv ta 

kontroll och styra över sitt eget liv. Ökad egenmakt betyder således att individen upplever att hens 

möjligheter till att styra sitt eget liv har ökat. Askheim och Starrin (2007) skriver att på Basta används 

orden empowerment och egenmakt omväxlande för att beskriva individuella processer som stärker 

individens självkänsla. Carlberg (2005) använder begreppen egenmakt och empowerment omväxlande

och synonymt i sin skrift ”Ett bättre liv är möjligt”. Vesterberg (2011) använder ordet egenmakt i sin 

studie både som en direkt översättning och som ett synonym till ordet empowerment (a.a. s. 51-53). 

Med stöd av detta och det faktum att begreppen även idag används synonymt på Basta, då de 

individuella processerna är i fokus, kommer de också att användas synonymt i den här studien. Detta 
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är inte helt oproblematiskt då beskrivningen ovan gör gällande att egenmakt varken är någon bra 

översättning eller betyder ovillkorligt samma sak som empowerment. Jag anser dock inte att 

användningen av begreppen i denna studie skulle försvåra förståelsen för den här studien där 

brukarnas upplevelser av fenomenet är i fokus. 

Ideell sektor

Välfärdssamhället delas upp i tre sektorer: Den offentliga sektorn, den privata eller marknadssektorn 

och den ideella sektorn (civilsamhället). På senare tid har också den fjärde sektorn nämnts och som 

omfattar familj och nätverk. Basta som ett socialt företag tillhör den ideella sektorn.

Socialt företagande

Socialt företagande har som mål att integrera människor och skapa arbetstillfällen för dem som står 

långt utanför arbetsmarknaden (Muhammad, 2010). Socialt företagande hör hemma i den ideella 

sektorn i välfärdssamhället och är fristående från offentlig verksamhet. En betydlig skillnad mellan 

sociala företag och vanliga kommersiella företag är att det sociala företaget rekryterar sin arbetskraft 

från målgruppen (Carlberg, 2001). De människor som är involverade i socialt företagande är oftast 

personer med erfarenheter av missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa med långa sjukskrivningar som 

följd, kriminalitet, arbetslöshet eller annat som kan betecknas som sociala problem. Ur Meeuwisse och

Swärds (2002) beskrivning av sociala problem kan förstås att begreppet i sig inte är så entydigt att det 

endast inkluderar de av samhället givna grupperna som nämnts ovan. I denna studie och inom det 

sociala företaget Basta där den aktuella studien har sitt ursprung så ligger fokus på individer inom 

gruppen missbrukare, eller brukare som jag väljer att kalla det senare i uppsatsen. De sociala företagen

drivs ofta i kooperativ form och förutsätter att vinsten återinvesteras i liknande, eller av det sociala 

företaget ägda verksamheter, som genererar arbetsplatser till nya människor som vill hitta en väg ut ur 

utanförskapet. 
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Metod

Val av metod 

Brymans definition av samhällsvetenskaplig forskning är akademisk forskning inom områden där till 

exempel sociologi, socialt arbete och socialpsykologi ingår (Bryman, 2008). Vidare så beskriver 

författaren att sådan forskning kan drivas av motiv för "samhällelig utveckling och sociala 

förändringar" och att det är samhällsvetenskapliga teorier som skall belysa dessa företeelser i studier 

(a.a. s.12) . Jag har valt att göra en empirisk undersökning bestående av kvalitativa intervjuer. Studien 

kännetecknas av en hermeneutisk abduktiv ansats. Hermeneutiken beskrivs som motsats till 

positivismen och dess synsätt på samhällsvetenskapen vilket är att förklara mänskligt beteende 

(Bryman, 2008). I denna studie handlar det om brukarnas erfarenheter och upplevelser av 

empowerment. En hermeneutisk ansats i denna studie bygger på tolkning av studiens empiri. Studien 

kan betecknas som abduktiv i den meningen att jag inte har någon hypotes men jag har inte heller 

ambitionen att få fram någon ny teori, min målsättning är att få fram en mer nyanserad bild av 

empowerment ur ett brukarperspektiv.

Kvalitativ forskning kan innebära flera alternativa metoder som skiljer sig från varandra (Bryman, 

2008). Jag har valt kvalitativa intervjuer för denna studie. En positiv aspekt med kvalitativa intervjuer 

är att de, väl genomförda, kan bidra till nya insikter för respondenterna ( Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det negativa kan vara att maktbalansen mellan intervjuaren och respondenten inte är jämlik. Det är 

intervjuaren som bestämmer ämnet och ställer frågorna. I semistrukturerade intervjuer, som jag 

kommer att återkomma till, kan respondenten utöka sina svar ganska fritt och i viss mån vidga 

diskussionen kring det förutbestämda temat. Huvudansvaret för intervjun ligger dock hos intervjuaren 

under hela samtalets gång. En bra forskningsintervju är ett sätt för forskaren att få tillgång till 

respondentens livsvärld utifrån sitt egna forskningsintresse (a.a.). 

En semistrukturerad intervju handlar om att intervjuaren har en lista, ett frågeschema över specifika

teman där frågornas ordningsföljd kan variera, denna schema kallas för intervjuguide. Intervjuaren 

utgår från intervjuguiden med olika teman som sedan följs av förslag till mer specifika frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Frågorna i en semistrukturerad intervju är allmänt formulerade och det finns 

alltid möjlighet att ställa ytterligare frågor under samma tema (Bryman, 2008). I denna typ av 

intervjuer som handlar om respondenternas upplevelser har målgruppen själva stora möjligheter att 

utforma svaren på sitt eget sätt (a.a.). 

I denna studie utgår intervjuguiden, förutom några uppgifter om respondenten, från fyra teman 

vilka följs av så kallade processfrågor som kan ställas som följdfrågor under varje tema i 

intervjuguiden. 

Kvalitativa undersökningar har av kvantitativa forskare kritiserats för att de är för subjektiva. Den 
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nära relationen till respondenten har ansetts vara oprofessionell och intervjuerna har ofta bedömts som 

osystematiska. Jag anser att kvalitativa studier är ämnade för att sortera människors upplevelser på ett 

sätt som blir förståeligt för läsaren och därmed bidrar till kunskap och förståelse i samhället. En del i 

kritiken är också att kvalitativa undersökningar inte anses vara replikerbara eller generaliserbara 

(Bryman, 2008). Författaren hävdar att kvalitativa studier inte kan generaliseras till populationen men 

att resultaten från kvalitativa studier kan generaliseras till teorier.  

Förförståelse

Förförståelse är hur vi uppfattar vår omgivning genom våra egna livserfarenheter (Thurén, 2007). I 

den här studien använder jag min förförståelse, både medvetet och omedvetet, i någon utsträckning för

att tolka mina respondenters uttalanden. Intervjuerna har genomförts i en empowerment orienterad 

brukarorganisation vid namn Basta. Själv är jag involverad i verksamheten på en annan enhet inom 

Basta, där jag har arbetat i tolv år. Därifrån har jag också fått min förförståelse för mitt ämne som 

handlar om empowerment i brukarorganisationer. Under årens lopp har jag lagt märke till och 

identifierat återkommande utmaningar och företeelser inom organisationen som väckt mitt intresse för 

just brukarnas egna upplevelser och definitioner om det studerade fenomenet. Jag är medveten om 

svårigheterna att vara objektiv då jag som skribent undersöker den organisation som jag arbetar inom. 

En konsekvens av min förförståelse är till exempel användningen av orden empowerment och 

egenmakt synonymt då det är det vedertagna sättet på min arbetsplats. Min förförståelse kan också 

betyda att jag kan se fler nyanser i brukarnas berättelser än en utomstående skulle kunna göra. 

Urval 

Ett målstyrt urval görs utifrån studiens syfte och kännetecknas av att urvalet är den grupp som är 

relevant för forskningsfrågorna (Bryman, 2008). I denna studie utgörs den gruppen av personer som 

har sin hemvist i den studerade organisationen. Via mejl och telefon kontaktade jag tre 

brukarorganisationer i Sverige som arbetar med målgruppen missbruk, en av organisationerna arbetar 

också med andra utsatta grupper. På grund av praktiska omständigheter och att studien inte på något 

sätt skulle vara komparativ föll valet på en organisation. Jag bad organisationens representant efterlysa

personer som kunde tänkas delta i min studie. Sex personer deltog i studien. Det är viktigt att påpeka 

att jag inte anser att denna studies resultat är generaliserbar till andra organisationer utan den ger en 

bild av hur de sex respondenterna i sin organisation upplever empowerment i sin vardag var för sig. 

Kriterierna för att kunna delta i studien är att personen har bott i organisationen i minst sex och 

högst 18 månader. Denna begränsning sker på grund av att dessa personer bäst motsvarar den grupp 

vars tankar om empowerment jag vill komma åt. Att ha bott i organisationen i minst sex månader 

betyder att man har kommit in i de dagliga rutinerna och kommer ihåg hur det var att vara i 

16



organisationen som ny. Att inte ha bott i organisationen längre än 18 månader betyder att brukaren inte

gått i anställning och därmed eventuellt fått ett annat perspektiv för sin vistelse i organisationen. 

Mina respondenter är

• Respondent 1, tid inom organisationen 1 år

• Respondent 2, tid inom organisationen 8 månader

• Respondent 3, tid inom organisationen 6 månader

• Respondent 4, tid inom organisationen 18 månader

• Respondent 5, tid inom organisationen 8 månader

• Respondent 6, tid inom organisationen 6 månader

Avgränsning

Jag har i denna studie avgränsat mig att välja respondenter som varit i verksamheten mellan sex och 

18 månader. Jag har inte strävat efter aspekter av genus och dess betydelse för min forskningsfråga. 

Det finns studier gjorda på Basta Arbetskooperativ som handlar om att vara kvinna på Basta (Heule, 

2005). På grund av utrymmes skäl har en tematisk avgränsning gjorts och studien fokuserar enbart på 

brukarnas upplevelser av empowerment. Avgränsningar har också skett på grund av tidigare studier 

som redan är gjorda på Basta ( Heule, 2005; Heule & Lago, 2005 och Meeuwisse, 2001) och som 

täcker flera andra aspekter av Basta. 

Material 

Datainsamling

Studien har genomförts på ett brukarstyrt kooperativ vars verksamhet bygger på tanken om 

empowerment. Till intervjupersoner har valts sex personer på Basta som bott i sin organisation mellan 

sex och 18 månader. Att göra sex semistrukturerade intervjuer ger inte så stort underlag men kan ändå 

ge en uppfattning om hur empowerment definieras utifrån ett brukarperspektiv och hur de enskilda 

brukarna upplever egenmaktsprocessen utifrån sina egna förutsättningar och mål. 

Intervjuerna utgick från en i förväg bestämd intervjuguide och har  genomförts på plats hos 

respondenterna i deras organisation. Intervjuguiden i sin tur har formats efter att jag läst vetenskapliga 

artiklar och andra studier som handlat om empowerment samt efter min egen förförståelse om samma 

fenomen. Fyra teman som kännetecknar empowerment utgjorde kärnan i intervjuguiden. Temana är 

inte för specifika på grund av att inte hamna i det som Bryman (2008) varnar för nämligen att hindra 

alternativa synsätt eller idéer från respondenterna. Respondenterna har informerats om studiens syfte 

och de har undertecknat samtyckesblanketten och därmed också gett sitt tillstånd för inspelning. 

Intervjuerna har skett i ett samtalsrum. Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Under intervjuerna 

har följdfrågor ställts som bekräftar att respondenternas uttalanden har uppfattats korrekt.  
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Metodbeskrivning

Innan intervjuerna har jag tillbringat några timmar tillsammans med alla brukarna i kooperativet och 

bekantat mig med både miljön och människorna, vilket anses underlätta tolkningen och förståelsen av 

kommande intervjuerna (Bryman, 2008). Fyra av intervjuerna gjordes samma dag som jag kom till 

organisationen och två dagen efter. 

Intervjuerna spelades in på mobilen för att så exakt som möjligt kunna återge vad som sades under 

intervjun. Därefter har intervjuerna transkriberats i samma ordning som de genomfördes. 

Transkriberingarna har gjorts på ett sätt som också påvisar respondentens sinnesstämning då han har 

gett uttryck för det. Det vill säga att till exempel skratt eller tvekan och paus har markerats med 

parentes. Transkriberingarna har gjorts ord för ord. På ett ställe i transkriberingen har ett långt stycke 

markerats med (…) då respondenten pratade med en annan person som kom in i rummet (avbrottet har

också markerats med en förklaring). Vid ett tillfälle fick respondenten telefonsamtal på grund av sin 

jour-funktion den dagen och detta har också markerats i texten. 

Analysmetod

Efter transkriberingen har materialet gåtts igenom flera gånger. Kodningsprocessen skedde då 

materialet gicks igenom för andra gången och med hjälp av fotnoter har de stycken och meningar som 

funnits intressanta för studiens syfte tagits fram. Därefter har dessa fotnoter samlats lättöverskådligt på

ett ställe och härletts till tio olika teman som uppfattats som centrala i det respondenterna har berättat. 

Watt Boolsen (2007) skriver att det är undersökningens problemformulering, teori och analysteknik 

som är de strukturella villkoren för kodningen och analysen. Med tanke på detta har jag delat upp de 

tio temana under tre huvudrubriker: Individuellt, relatiosrelaterat och kollektivt. 

Jo Rowlands (1997) är författare till en avhandling vid namn  Questioning empowerment som 

studerar det populära begreppet empowerment. Rowlands (1997)  har formulerat en teori om tre 

dimensioner av empowerment som ger en förklaring till vad som händer med människorna i de 

tillsynes olika empowermentprocesserna och hur dessa processer ändå är sammankopplade och 

generaliserbara till varandra. Rowlands (1997) har studerat kvinnors möjligheter till och användning 

av empowerment i olika kvinnoprojekt i Honduras. Författaren påpekar ändå i förordet till sin bok att 

hennes teori kan med fördel appliceras på andra utsatta grupper i samhället vilket har gjorts i denna 

studie.

Metoddiskussion

Fenomenologiska kvalitativa studier har också som syfte att förstå sociala fenomen (Kvale & 

Brinkmann, 2009) men eftersom jag inte helt kan eller vill bortse från min egen förförståelse så föll 

valet på hermeneutiken. Jag betraktar studiens ansats som abduktiv då jag inte har för avsikt att 

komma fram till en ny teori utan jag söker nya infallsvinklar på ett redan etablerat teoretiskt begrepp 

och fenomen. Ett stort intresse väcktes också för fokusgrupper som alternativ metod men det faktum 
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(som bygger på min förförståelse) att brukarna inte alltid uppskattar situationer där man deltar i 

grupper gjorde att semistrukturerade intervjuer valdes istället. 

Den organisation som jag involverat i min studie är namngiven givetvis i samråd med 

representanter för organisationen, detta har också i samtyckesblanketten förklarats för respondenterna. 

Det är alltid möjligt att när man intervjuar människor som har upplevt utanförskap och möjligen också 

lidit av psykisk ohälsa blir drabbade på något sätt. Intervjuerna kan väcka minnen eller frågor som 

respondenten eller intervjuaren inte varit beredda på. Detta har tagits i aktning när man ställt frågor till

respondenterna. Frågor om intervjupersonernas bakgrund eller deras drömmar om framtiden har 

medvetet undvikits. Då det inte har uppkommit spontant har inga sådana frågor ställts. Möjligen 

berodde detta på min förförståelse om att Basta som organisation låter människorna själva avgöra vad 

och hur mycket de vill eller förmår berätta under sin rehabiliteringstid. 

Under arbetet har jag övervägt andra teoretiska ingångar än empowerment men insett att det skulle 

ha ändrat fokus på min studie. Det mest intressanta komplementet hade varit Honneths teorier om 

erkännande. De valdes dock bort av utrymmesskäl. Den valda teorin kan problematiseras utifrån att 

Rowlands (1997) studie är gjord med utsatta kvinnor i Honduras och den här studien handlar om 

missbrukare i Sverige. Bryman (2008) beskriver vad en teori är och att det finns olika nivåer på 

teorier. Rowlands teori om empowerment anser jag tillhöra kategorin ”teorier på mellannivå”

(a.a. s. 22). Den befinner sig någonstans mellan teorier om konkreta förhållanden och mer 

allomfattande generella teorier om sociala system. Detta kan inför framtiden problematiseras då 

empowerment har börjat användas som en allt mer allomfattande begrepp och teori i takt med att 

bredden av dess användningsområde har ökat. 

Mitt eget engagemang i den studerade organisationen kan anses vara ett metodproblem. Angående 

detta faktum vill jag nämna att jag under de senaste tre åren endast arbetat sporadiskt under helger och 

att jag själv uppfattat det som distanserande från den dagliga verksamheten. Det kan dock inte 

uteslutas att mitt engagemang i Basta påverkat mina respondenter och deras uttalanden. 

Sökningsprocess

Jag har sökt tidigare forskning i databaserna på Ersta Sköndal högskolans hemsida. Databaserna som 

jag använt är SwePub, Diva, Libris webbsök,Social Services abstract och ESH Discovery. Jag har 

använt sökord som empowerment, egenmakt, brukarmakt, missbruk, drug abuse, hemlöshet, sjukvård 

och rehabilitering. Sökorden användes i olika kombinationer. Sökning med bara ordet empowerment 

gav mig på SwePub 1002 träffar, då jag lade till ordet missbruk fick jag en träff, vilket indikerar att det

inte är så utbrett att använda empowerment i missbruksvården. Med fortsatt sökning med sökorden 

”service user participation” och ”service user involvment” hittar jag två intressanta artiklar som jag 

redovisat under tidigare forskningsavsnittet. Två av artiklarna kommer från British Journal of social 

work och en är en artikel från Substance use and Missuse och relaterar till förhållanden i Danmark. 
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På SwePub hittar jag med sökordet egenmakt en rapport som heter (O)likheter och egenmakt av 

Viktor Vesterberg (2011) som jag använt i min uppsats under avsnittet tidigare forskning. Rapporten 

handlar om användningen av egenmakt i syfte att förbättra situationen för deltagarna. På ESH 

discovery söker jag på ordet empowerment med peer reviewed och årtal 2015 och får 876 träffar. Jag 

läser ett tjugotal abstrakt och hittar en intressant artikel från European Journal of Social Work. Den är 

skriven av Sara Helmersson och Håkan Jönson och dess syfte är att undersöka vilken förekomst och 

karaktär empowerment har i organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor i Sverige. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Enligt Watt Boolsen (2013) diskuteras reliabilitet (tillförlitlighet) i kvalitativ forskning ofta i relation 

till om ett resultat kan upprepas av andra forskare vid andra tidpunkter. Gällande de kvalitativa 

intervjuernas reliabilitet framhävs ofta det faktum att olika intervjuare uppnår olika resultat, vilket 

påverkar tillförlitligheten negativt (Kvale & Brinkmann, 2009). Begreppets relevans i kvalitativ 

forskning har diskuterats och utan att ändra själva begreppet lägger man istället mindre vikt på frågor 

rörande mätning till skillnad från kvantitativ forskning där man enbart fokuserar på mätbara resultat. 

Reliabiliteten i kvalitativa undersökningar kan bedömas enligt Bryman (2008) med en referensram 

som omfattar flera beröringspunkter till forskningsdesignen och då inte minst datainsamlingen och 

urvalsprocessen (a.a.). När det gäller kvalitativa intervjuer handlar reliabiliteten främst om hur pass 

bra intervjuerna är genomförda. I den här studien har respondenterna låtits tala fritt under varje tema 

och kring den. Av nyfikenhet och för att få utförligare svar har följdfrågor ställts men utan att 

kommentera svaren. Avsikten med följdfrågor har också varit att kontrollera att jag uppfattat 

respondentens uttalanden på ett korrekt sätt vilket ökar tillförlitligheten i studien. 

Intervjuareffekt nämns inte sällan som en orsak till minskad reliabilitet (Bryman, 2008). När det 

gäller intervjuareffekt så bör nämnas att jag har under lång tid arbetat inom samma organisation som 

mina respondenter befinner sig i, dock inte på samma enhet. Jag har inte träffat någon av mina 

respondenter tidigare men jag kan inte helt ignorera att mitt engagemang i organisationen på något sätt

kan ha påverkat respondenternas svar. 

I denna studie har en intervjuguide med fyra teman med tillhörande processfrågor använts. Studien 

som handlar om empowerment ur brukarperspektiv rör sig inom teman inflytande, delaktighet, 

egenmakt och medbestämmande. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant kort efter 

intervjutillfällena vilket jag anser ökar reliabiliteten.

Med validitet menas att metoden man använder verkligen undersöker det den är avsedd att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Kritik som riktats mot kvalitativa intervjuer ur validitets 

synpunkt handlar om att respondenternas uttalanden kan vara osanna (a.a.). Med tanke på vilken bredd
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som begreppet empowerment har så är inte den här studien avsedd att få fram ”en sanning” utan ta 

fram brukarnas egna beskrivningar om hur empowerment kommer till uttryck. 

Bryman (2008) skriver att generaliserbarheten innebär att studien kan generaliseras till att gälla i 

andra situationer och i andra miljöer. Detta är enligt författaren inte möjligt över huvud taget, utan han 

menar att resultatet skall istället ”...generaliseras till teori och inte till populationer” (a.a. s. 369). 

Enligt en annan författare kan man prata om ”måttliga generaliseringar” (Williams, 2000, citerad i 

Bryman, 2008 s. 369). Att göra ett fåtal semistrukturerade intervjuer inom gruppen missbruk ger inget 

underlag för generaliseringar till andra brukargrupper såsom till exempel psykiskt sjuka. 

Kategoriseringen av empirin och analysen av resultatet samt kopplingar till den tidigare forskningen 

ger dock tydliga indikationer på hur empowerment fungerar i en organisation som Basta och vilka 

faktorer kan identifieras som gemensamma för respondenterna. Inom denna brukargrupp anser jag att 

mitt resultat är mer än måttligt generaliserbar till andra organisationer med samma målgrupp. 

Forskningsetiska överväganden

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, och vars syfte är att skydda den 

enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning, gäller i Sverige. Denna lag gäller

dock inte i forskning på grund-eller avancerad nivå inom ramen för en högskoleutbildning. I en studie 

i c-uppsats format gäller vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (http://www.codex.vr.se).

Informationskravet betyder att alla respondenter informerats om studiens syfte, användning, 

anonymitet och konfidentialitet. Respondenterna informeras att de kan avbryta deltagandet i studien 

när som helst utan att behöva ge orsak till detta. Detta har i min studie gjorts både skriftligt och 

muntligt vid intervjutillfället. Representanten för organisationen har också muntligt informerat om 

studiens syfte då han ställde förfrågan om frivilliga deltagare. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna ger sitt samtycke till intervjun i ett dokument och bekräftar 

skriftligt att de deltar i studien frivilligt. Detta dokument har undertecknats av respondenterna vid 

intervjutillfället. Konfidentialitetskravet uppfylls då deltagarna garanteras anonymitet. Det som bör tas

i aktning är att denna studie genomförs i en organisation som arbetar efter en relativt sällsynt modell 

inom missbruksvården. Eftersom organisationen är namngiven och studien kommer att publiceras i en 

offentlig databas så vet läsaren i vilken organisation intervjuerna har genomförts i. En utomstående 

kan dock inte veta på vilken enhet intervjuerna är genomförda. En tredje man utanför denna 

organisation bör inte heller kunna identifiera personer som deltagit i studien. Alla respondenter är 

informerade om och gjorts uppmärksamma om detta. 

Nyttjandekravet innebär att endast forskaren har tillgång till ljudinspelningar och den 

transkriberade texten och detta material förstörs efter användning. Alla undertecknade dokument 
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förstörs också då de inte längre behövs. Alla respondenter informeras om detta muntligt innan 

intervjun. Det är också viktigt att i studien noga överväga konsekvens etiska principer med tanke på att

inte orsaka skada för utomstående personer. Ett sådant fall skulle kunna vara att respondenten talar om

en person som går att på något sätt identifiera ur texten. 
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Teoretisk referensram

Kärnan av empowerment  

Empowerment i den kontexten som rör denna studie är ett relativt smalt fält inom missbruks 

rehabilitering. Den mängd studier som gjorts om empowerment pekar dock på vilket stort intresse det 

finns för empowerment idag. Det finns intresse för själva begreppet, för fenomenet empowerment och 

för teorin med samma namn. I detta kapitel ges en samlad bild av empowerment eftersom  

forskningsfrågan kretsar kring just detta fenomen. 

På grund av empowerments mångfacetterade karaktär finns det ingen entydig förklaring för 

begreppet. Den bärande tanken är att marginaliserade människor själva medverkar för sin utveckling i 

syfte att nå bättre kvalitet i livet (Adams, 2003). Detta gäller oavsett om det handlar om individer eller 

grupper av  människor (a.a.).  Sådana grupper kan vara människor med missbruksproblem, 

långtidsarbetslösa, långtiddssjuka, invandrare, funktionshindrade, psykiskt sjuka eller människor som 

av andra anledningar känner utanförskap. Askheim och Starrin (2007) beskriver att empowerment är 

att människor i en maktlös position ska skaffa sig styrka att själva komma ur maktlösheten. På Basta 

där denna studie ägt rum betyder empowerment mycket förenklat att ”ta tag i sitt eget liv” (Carlberg, 

2005).

Adams (2003) skriver om "Treatment and empowerment paradigms in social work" (Adams, 2003, 

s. 34), han menar att empowerment i socialt arbete kan ses som ett paradigmskifte - en revolution - 

snarare än en gradvis förändring – evolution (a.a.). Den gemensamma nämnaren för nästan alla 

definitioner (såväl individuella som i grupp) för empowerment är att det anses vara något positivt och 

värt att eftersträva. Vidare så delar alla  förklaringar på empowerment en positiv syn på människan. En

syn på människan som aktiva och handlande individer som kan, vill och förmår om de ges rätt 

förutsättningar och villkor (Askheim & Starrin, 2007). 

Empowerment är också nära relaterat till begreppen makt och stolthet. Askheim och Starrin (2007) 

beskriver hur dessa två begrepp hänger ihop, hur känslor och makt är sammanflätade delar av 

empowerment. Författarna refererar till sociologen Randall Collins teori om emotionell energi vilket  

vi i positiv bemärkelse kan tillskansa oss när vi kommer till vår rätta. Detta i sin tur höjer självkänslan 

och kommer till uttryck i begrepp som entusiasm, solidaritet, självförtroende, stolthet och energi. 

Människor som har hög grad av denna ”emotionella energi” känner sig betydelsefulla och viktiga (a.a. 

s. 65) och känner makt, de har möjlighet att påverka det som händer. Motsatsen är skammen, en känsla

som uppstår när man inte känner tillhörighet eller när man känner sig misslyckad. Detta i sin tur leder 

till en känsla av vanmakt och förtvivlan. På detta sätt är känslor och makt i detta sammanhang 

kopplade till varandra. 
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Rowlands tre dimensioner av empowerment

Jo Rowlands (1997) forskar i sin avhandling ”Questioning Empowerment” kring faktorer som är 

gynnsamma för att öka kvinnors empowerment i det särskilda fallet och vilka faktorer som motverkar 

eller hämmar ökad empowerment (a.a.). Rowlands (1997) teori kan även användas i min studie som 

handlar om empowerment i missbruksrehabilitering. Jag har valt att använda Rowlands (1997) tre 

dimensioner av empowerment i min analys då den förklaringsmodellen beskriver vad som händer i de 

individuella empowermentprocesserna. Vidare så kan teorin sätta resultatet i ett större sammanhang 

och kontext. De tre dimensionerna som Rowlands (1997) har definierat är den personliga 

dimensionen, relationsdimensionen och den kollektiva dimensionen. 

Den personliga dimensionen

Den personliga, eller jag- dimensionen innefattar utvecklingen av den egna personen, det egna jaget, 

självförtroendet och självkänslan och stöter bort effekterna av den utsatta situationen som man 

upplevt. Dessa psykologiska och psykosociala processer utgör enligt Rowlands (1997) kärnan av 

empowerment. Denna dimension innebär också att människor känner att de har möjligheter att 

medverka och när de gör det så leder det till något, de lär sig kommunicera och interagera med andra 

(a.a.). Rowlands (1997) skriver också om värdighet som en av grundpelarna för empowerment, att 

vara värd något och att förvänta sig respekt från andra och känna att man är värd den respekten. En 

annan aspekt på den personliga dimensionen är att utvecklingen av egna åsikter och ett systematiskt, 

analytiskt tänkande börjar ta form. Även förmågan att förstå och ifrågasätta andras åsikter träder fram i

den personliga dimensionen (a.a.).

Relationsdimensionen

Att känna empowerment i relation till andra människor beror på hur självförtroendet och självkänslan 

utvecklats i den personliga dimensionen. Kärnan i relationsdimensionen handlar om den individuella 

förmågan att kommunicera, förhandla och försvara sina egna rättigheter (Rowlands, 1997).  

Författaren hävdar också att om man får stöd och är villig att ta emot hjälp så är det lättare att uppnå 

ökad empowerment. Relationsdimensionen innebär också att människorna förstår vikten av att kunna 

ta avstånd från andra människor och hitta egen tid för sig själva. I denna dimension beskriver 

Rowlands (1997) att människorna börjar känna ömsesidig respekt i sina nära relationer och även ha 

inflytande över hur dessa relationer utvecklas.  

Den kollektiva dimensionen

I denna dimension arbetar man tillsammans för att få större effekt än vad som skulle vara möjligt att 

uppnå ensam, detta är också kärnan i kollektiv empowerment. Rowlands (1997) beskriver att denna 

dimension är nära kopplad till den personliga dimensionen och menar att om man inte känner 

individuell empowerment så är det svårt att kunna agera tillsammans med andra i den kollektiva 
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dimensionen. Hon menar att det kollektiva deltagandet ökar varje gruppmedlems personliga 

empowerment och att kollektivet mår bra av medlemmarnas ökade empowerment. 

Rowlands (1997) beskriver empowerment som en dynamisk process där de olika dimensionerna är tätt

kopplade till varandra. Hon menar att positiva resultat i en dimension ger kraft till att ytterligare 

fortsätta utvecklas i samma eller i en annan dimension. Hon är också noga med att påpeka att alla 

upplever empowerment på sitt eget sätt, beroende på var och ens bakgrundsfaktorer och livssituation. 

Vidare så poängterar författaren det faktum att det inte går att dra likhetstecken mellan självförtroende,

självkänsla och empowerment utan det är vad som händer som resultat av ökad självförtroende och 

ökad självkänsla som kännetecknar empowerment (a.a.). 

Tidigare forskning

 Mitt litteraturval har relevans för min studie då den tidigare forskningen jag presenterar tar upp 

brukarröster i olika sammanhang inom det sociala arbetets fält. Litteraturen ger också en bild av hur 

empowerment används i praktiken. Den pekar också på vilken kunskap om det undersökta fenomenet 

finns inom brukargruppen. Empowerment handlar om förändring. I den första studien som presenteras 

problematiseras denna förändringsprocess som ett möjligt förtryck. Två av rubrikerna handlar om 

brukarröster i Sverige, två i Storbritannien och kritiken är hårdast i artikeln från USA. Artikeln om 

dubbla relationer kommer från Danmark och beskriver ett sätt att se på de skiftande mångsidiga 

relationerna som också uppstår i en organisation som Basta.  

Empowerment som normaliserande praktik

Wright Nielsen (2009) tar i sin avhandling upp frågan om empowerments olika betydelser och 

bekräftar det faktum att det inte finns någon entydig tolkning av begreppet. Författaren skriver bland 

annat om empowerment som normalisering och att normalisering kan förstås både som frigörande och 

som förtryckande. Normaliseringsprincipen innebär att brukare, oavsett på vilket sätt de betraktas 

avvikande, hjälps till att fungera i ett normalt vardagsliv som samhället ser det (a.a.). Målgruppen skall

enligt författaren integreras socialt. Hon anser att det sociala arbetet kan även ses som ett uttryck för 

en disciplinerande maktform då den hjälper till att upprätthålla samhällets värderingar, normer och 

regler. Författaren fortsätter med att beskriva hur makten har många former och att det sociala arbetet 

som hjälpande insats och med sina goda intentioner inte alltid förstås som maktutövning. Wright 

Nielsen (2009) menar att i den meningen, som en normaliserande praktik, skapar inte empowerment i 

det sociala arbetet frigörelse utan blir ett sätt att upprätthålla lag och ordning. På detta sätt kan också 

Bastas verksamhet problematiseras då organisationen utför uppdrag åt myndigheter. 
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Arbetslösa akademiker, våldsutsatta kvinnor och missbrukare

Det finns begränsat med tidigare forskning om empowerment i missbruksrehabilitering men denna 

rapport går att applicera även på personer med bara missbruksproblematik. Projektet hette Alfa och 

genomfördes under två år med deltagare från följande grupper; akademiker, analfabeter, 

långtidssjukskrivna, missbrukare och invandrarkvinnor. Inom ramen för projektets genomförande 

bemyndigades projektdeltagarna från de utsatta grupperna att tillsammans planera och genomföra 

aktiviteter som de själva var intresserade av. På detta sätt användes empowerment som verktyg för att 

genomföra projektet. 

(O)likheter och egenmakt skriven av Viktor Vesterberg (2011) berör frågan om hur egenmakt 

framställs och uppfattas som verktyg för inträde på arbetsmarknaden (a.a.). Vesterberg (2011) skriver 

att orden egenmakt och underifrånperspektiv mest framkommit i själva projektansökan och saknats 

nästan helt i själva projektet med deltagarna. Vidare så framhåller Vesterberg att dessa två företeelser 

varken tydliggörs eller resoneras kring med deltagargruppen (a.a.). I sin slutdiskussion berättar 

författaren att ingen av deltagarna i projektet som han har intervjuat kände till termen egenmakt. En av

respondenterna i deltagargruppen förstod inte hans fråga som handlade om egenmakt. En annan av 

respondenterna kopplade ordet ihop med hälsosam mat och goda kostvanor och att träffa vänner. 

Resultatet som kan förstås av detta är att de människor som förväntas att under projektet förstärka sin 

egenmakt inte visste om vad ordet betyder och inte heller vad innebörden av ordet skulle betyda för 

dem (a.a.). Författaren menar att det är svårt att sätta denna ovisshet samman med "egenmaktens 

grundtankar om delaktighet och inflytande" (Vesterberg, 2011, s. 47). 

Helmersson och Jönsson (2015) har undersökt empowerment som begrepp och som ansats i 

organisationer (ideella brottsofferjourer och kvinnojourer och kommunala kriscentrum) som arbetar 

med att stödja våldsutsatta kvinnor i Sverige. I abstrakten till sin artikel skriver Helmersson och 

Jönsson (2015) att begreppet empowerment tolkades på likartat sätt som det redan vedertagna 

begreppet "hjälp till självhjälp". 

Hjälp till självhjälp som etablerad metod i organisationerna bygger på att den utsatte individen 

förväntas få stöd, ha någon som lyssnar och arbetar i bakgrunden, ger råd och vägledning men inte tar 

över ansvaret för individens egen återhämtning. Enligt undersökningen användes hjälp till självhjälp 

både som terapeutiskt och praktiskt verktyg i arbetet.

De respondenter som kopplade ihop hjälp till självhjälp med empowerment gjorde detta endast i 

fråga om individuella aspekter, inte som något politiskt eller kollektivt skriver Helmersson och 

Jönsson (2015). Ett typiskt svar i undersökningen var att hjälp till självhjälp förklarades som något 

som upptäcker individens egna resurser. Detta i sin tur höjer självkänslan och på detta sätt gör det 

möjligt för individen att med tiden ta kontrollen över sin situation och sitt eget liv. 

Helmersson och Jönsson (2015) fortsätter att i förhållande till hjälp till självhjälp är empowerment 

26



sällan förstådd och använd i ideella organisationer som arbetar med brottsoffer, däremot är 

empowerment väl förankrat begrepp i de kommunala kriscentrum som arbetar med samma målgrupp. 

Ungefär hälften av respondenterna ansåg att de använde empowerment som perspektiv, resten var 

osäkra eller visste inte. Vidare så kunde empowerment uppfattas både som metod och som mål. 

Enligt Helmersson och Jönsson (2015) uteblev deras förväntningar om att komplicerade 

maktrelationer skulle lyftas i studiens svar. Inte heller fanns det argument mot att koppla samman 

empowerment som förhållningssätt med professionellt kunnande. 

Dubbla relationer

En studie genomfört i Aarhus i Danmark av Dorte Hecksher (2007) handlar om svårigheter med att i 

missbruksrehabiliteringen vara både förebild och ”personal” på en och samma gång för personer som 

försöker ta sig ut ur sitt missbruk. I Danmark är anställning av före detta missbrukare som 

behandlingspersonal enligt Hecksher en relativt ny företeelse. 25 av 38 rehabiliteringscenter anställde 

personer med egen erfarenhet av missbruk. I studien diskuteras för-och nackdelar med detta både ur 

personal- och klientperspektiv. Enligt artikelförfattaren finns det både etiska aspekter och aspekter av 

makt som definieras i undersökningen. Med aspekter av makt menas maktmissbruk och med de etiska 

dilemman menas de förehavanden som uppstår ur den dubbla relationen med missbrukande klienter. 

Den dubbla relationen i sig anses inte vara oetisk. 

Hecksher (2007) diskuterar de roller och samband som uppstår då en person med eget tidigare 

missbruk skall agera som behandlingspersonal åt någon annan och som samtidigt är per definition en i 

den målgruppen. Detta blir i det här fallet problematiskt för de anställda då de inte kan delta i 

självhjälpsgrupper i sitt närområde utanför sin arbetsplats. Deltagandet i dessa skulle innebära att de 

själva inte kan delta på ett fullgott sätt och samtidigt kan det upplevas som hinder från klienternas sida 

som kanske behöver prata av sig utan att behandlingspersonal är närvarande. Klienten kan enligt 

studien känna sig utnyttjad och sviken, förlora självförtroende och bli ovillig att söka hjälp. 

Behandlingspersonalen i sin tur kan förlora sin professionella trovärdighet och riskera att göra 

tjänstefel och förlora arbetet till följ av denna dubbla roll. Detta sker samtidigt som hen upplevs som 

en förebild för klienten och som ett exempel av att en missbrukare kan bäst bli hjälpt av en annan 

missbrukare.

Om begreppen inflytande och delaktighet

Jag har valt två artiklar från Storbritannien för att illustrera empowerment och brukarnas inflytande i 

Europa där intervjuer med brukare är inkluderade. En av studierna är genomförd av Hillen, Cree och 

Jane (2014) i Skottland.  

Den här studien valdes för att den tar upp brukarperspektivet, vad som är viktigt enligt just dem. 

Och vad är viktigt i de relationer de har till sina socialarbetare.  I utvärderingen citeras Beresford & 
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Croft (2001) som skriver följande: ”...service user feedback must be understood as part of a broader 

movement towards consumer involvment that has accompanied the modernisation of public services” 

(Hillen et al., 2014, s. 291). Detta kan vara en indikation på att empowerment tanken finns med i det 

sociala arbetet.  Den andra studien är genomförd i samarbete med universiteten i Glasgow och 

Edinburgh och bekräftar att brukarnas inflytande i England har varit framträdande i diskursen av 

socialt arbete på senare år (Smith et al., 2011). Enligt denna undersökning visar det sig att diskussioner

om att involvera brukare i planeringen och utformningen av socialt arbete innehåller både spänningar 

och motsägelser och olika uppfattningar om vad orden inflytande och delaktighet innebär. 

I den ena studien (Hillen et al., 2014) berättar brukarna vad som är viktigt för dom. En brukare 

berättar att det är viktigt att missbrukarna blir lyssnade på eftersom de inte tänker som normala 

människor, att det är meningslöst att söka hjälp om ingen lyssnar. Även de socialarbetare som deltog i 

studien bekräftar att det är avgörande att de lyssnar på vad klienten säger (a.a.). Den andra studien 

(Smith et al., 2011) visar på att det även finns oklarheter vad man menar med ”att bli lyssnad på”. De 

brukare som talar om vikten att bli lyssnad på menar då att de förväntar sig att de professionella på 

något sätt agerar på det de hör medan de professionella förklarar lyssnandet med att visa respekt och 

ge en professionell bild som präglas av öppenhet.  

Hillen et al. (2014) studie visar också att tiden är avgörande, brukarna bekräftar att ”det tar tid att 

vända på sitt liv”, en annan aspekt på tiden var att för lång relation kunde leda till att man inte klarade 

sig utan sin socialarbetare. Brukarna uppskattade högt sina socialarbetares professionalism, expertis 

och kunskap. Smith et al. (2011) menar att delaktigheten sägs öka medborgarnas rättigheter, stärka 

samhället, främja social inkludering, förbättra de sociala tjänsterna och stärka brukarna. Författarna 

fortsätter att termer som delaktighet och inflytande är svårt att inte hålla med om men de fastnar sedan 

istället i ordet brukare och vad menas med detta. De anser att hur man uppfattar orden engagemang 

och deltagande har avgörande betydelse just för att brukare och det sociala arbetets praktiker har olika 

uppfattningar om dessa termer. Författarna föreslår att om samhället menar allvar med delaktighet och 

inflytande för målgruppen så måste de gamla byråkratiska system drastiskt förändras, revideras och 

förenklas om de skall vara till nytta för brukare. Till skillnad från den här studien hade brukarna i 

Storbritannien större behov av att kontinuerligt träffa sina socialarbetare under en lång tid. 

Kritik mot empowerment

Begreppet empowerment är som tidigare nämnts ett ord med mestadels positivt innehåll. Så även i 

USA där begreppet tar stor plats i den amerikanska diskursen där det är ett ”terapeutiskt-politiskt” 

begrepp och knyter an till avsaknaden av medborgarinflytande i USA (Trägårdh, 2000). Men 

empowerment har i USA också kritiserats för svårigheten att metodologiskt kunna mäta dess 

empiriska resultat (Epstein, 2013, refererad i Skinner, 2015). I motsats till Helmersson & Jönsson 
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(2015) skriver Epstein (2013, refererad i Skinner, 2015) att empowerment kan lätt uppfattas som 

professionell kunskap av de som förväntas förskansa sig detta och de som arbetar med att försöka 

stärka brukaren kan lätt maskera empowerment som sådan. De svenska författarna tidigare i detta 

avsnitt uppfattade inga problem med detta i sin studie. Epstein (2013, refererad i Skinner, 2015) kallar 

empowerment en ceremoni som ursprungligen härstammar från Freires teorier om förtryck. 

Författaren menar dock att empowerment i praktiken inte hjälper den förtryckta utan istället, vid 

avsaknad av positivt resultat, lägger skulden på individen själv. Det är individens eget misslyckande, 

inte omgivningens eller välfärdssystemets. Epstein (2013, refererad i Skinner, 2015) bland andra 

beskriver empowerment som ett ord som översätts och förstås på många olika sätt (Askheim & Starrin,

2007; Adams, 2003 och Trägårdh, 2000). Författaren jämför empowerment ordet med ”mega ordet” 

terapeutisk.

Författaren menar att praktisera empowerment sägs ”...increase power among the powerless, 

increase self-efficacy, to give voice and choice, to promote social justice...” (Epstein, 2013, refererad i 

Skinner, 2015, s. 287).  Han anser att denna praktik har misslyckats inte minst för att det inte går att 

utvärdera och att det nu bara kan ses som en  symbol och ceremoni i det samhälle som den var avsedd 

för att förändra. Författaren drar den slutsatsen att empowerment snarare är ”street theater” än ett 

praktiskt verktyg i socialt arbete. Artikeln avslutas med att goda avsikter, empati, att tala för andra, och

att skapa en illusion av valmöjligheter  inte räcker för att åstadkomma grundläggande förändringar. 
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Resultat och tolkning

Studiens resultat bygger på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorda på en av Bastas enheter.

Alla mina respondenter är män då inga kvinnor i verksamheten vid intervjutillfället fyllde kriterierna 

gällande tidsaspekten. I det dagliga arbetet på Basta involveras man in i en arbetskultur och 

gemenskap som bidrar till att man tänker allt mindre på droger. Den strukturen i sin tur ger möjligheter

att använda sitt inflytande, göra egna val och kommunicera med andra i vardagen vilket skapar en 

utveckling hos människor. Detta i sin tur ökar självförtroendet och självkänslan hos individen. Det är 

denna utveckling som sker parallellt med det dagliga arbetet som på Basta kallas empowerment- eller 

egenmaktsprocess. Det kan dock vara svårt att dra en skiljelinje mellan de pågående rehabiliterings- 

och empowermentprocesserna eftersom de pågår samtidigt. Det dagliga arbetet anses på Basta vara en 

förutsättning (dock inte en garanti) för att få igång en egenmaktsprocess.  

Från materialet kunde flera teman listas ut. Dessa teman med tillhörande citat kommer att besvara 

mitt syfte vilket är att undersöka fenomenet empowerment ur brukarnas perspektiv och ta reda på hur 

empowerment kommer till uttryck i en organisation som Basta. Mina teman är sorterade under tre 

huvudteman: Individuellt, relationsrelaterat, och kollektivt. Innan jag redovisar resultatet är det viktigt 

att påpeka att jag har fått väldigt individuella svar från mina respondenter, vilket jag tolkar som att 

egenmaktsprocesserna kan se väldigt olika ut. 

Individuellt

Arbetets betydelse

Alla respondenterna är på Basta på grund av missbruksproblem av olika slag. En del har fått välja 

insats själv, andra har blivit hänvisade till organisationen av anledningar såsom vräkning från sin 

dåvarande bostad eller hot om LVM. Detta i sig stämmer inte med Bastas ambition om att alla skall 

komma till Basta av egen fri vilja. Respondenternas kännedom om Basta innan placeringen har 

varierat mycket från person till person. De som har fått välja insats själv har gjort det utifrån en 

medveten satsning på rehabilitering med arbete i fokus ”Det var mitt soc. som berättade lite grann och 

de vet att jag älskar att arbeta” (Respondent 2). Respondent 5 kopplar arbetet ihop med uppväxten

Det är lite så, jag är uppväxt i en arbetarfamilj och jag liksom gillar det här, det påminner mig om 
min pappa. Han sa att om du bara har ett jobb så löser sig allt och här är lite den mentaliteten, att 
bara jobba, jobba, jobba. Jag kan tycka det är rätt skönt även om jag hatat det i många år alltså, så 
börjar jag bli som min egen pappa (skratt). 

Arbetet är också en viktig faktor när det gäller måendet ”...tack vare att jag har ett arbete så mår jag så 

bra, det är absolut det viktigaste” (Respondent 2). ”Det viktigaste är att man känner att man åker till ett

riktigt jobb, det känns som man är värd något när man åker till jobbet” (Respondent 6). De 

respondenter som inte fick välja insats själv var i så dåligt skick vid ankomst att de inte var kapabla att

från början förstå betydelsen av att det var ett arbetskooperativ. Det finns alltså stora skillnader i hur 
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de brukare som kommer till Basta mår initialt. Respondent 4 beskriver ”...det var en vecka jag kunde 

knappt gå, det gjorde ont och duscha”. 

Arbetet är ett sätt att hålla tankarna från drogerna men det kan också vara en början till en karriär. 

Redan vid ett tidigt stadium i rehabiliteringen väcks tankar om nästa steg. Det finns två olika sätt att 

beskriva vikten av att kunna ta små steg. Tre av respondenterna vittnar om vikten att kunna ta små steg

i början, att göra arbetet i sin egen takt, att kunna visa vad man går för när man själv är redo. En menar

på att den första tiden är ett slags prov för vad man går för.

Det är här i huset du visar framfötterna och visar vad du går för, vad du orkar med. Är du jättelat i 
huset så finns det nästan ingen anledning att åka på en arbetsplats, klarar du inte av det här i huset 
så klarar du inte av det på en arbetsplats, så det är här du måste bevisa vad du går för, sen slussas 
du ut till en av de arbetsplatserna (Respondent 1).

 ”Jag tog lite små steg och svabba gångarna, jag orkade tio minuter och höll på och svimma, men jag 

var glad för jag fick stanna i huset och vila lite” (Respondent 4).  Andra ser hela vistelsen på Basta 

som ett litet steg i rätt riktning i livet. Att Basta har hjälpt dem på traven, gett en ”push i röven, så man 

får den där lilla glöden igen” som Respondent 3 uttryckte det. Den där ”lilla glöden” kan man tolka 

som en början till en empowermentprocess. ”Du blir nog hyfsat stabil, skaffar körkort och så, det är en

bra förberedelse” (Respondent 5).  Arbetet visar sig också ha ett socialt värde för respondenterna. Det 

är med arbetskamraterna som man umgås och pratar med under dagen, oftast handlar diskussionerna 

om arbetet men också i en mer allvarlig ton om droger och det liv man levt. Denna reflekterande kan 

tolkas som en del i empowermentprocessen.

Definition av ordet egenmakt 

Alla respondenterna fick frågan om de känner igen ordet egenmakt eller empowerment och hur de i så 

fall definierar detta. Jag fick från sex respondenter flera alternativa svar vilket tyder på att begreppen 

kan tolkas utifrån personens egen livssituation, erfarenhet och kontext. 

Här följer några av definitionerna: Den viktigaste personen är en själv,  att säga ifrån om något är 

fel, ta hänsyn till en själv mer, man går själv i första hand, att jag kan påverka min egen situation, att 

bestämma sitt eget öde, ta saken i egna händer och klättra lite uppåt, lite frihet kanske, styra sitt eget 

liv. En respondent hade aldrig träffat på ordet egenmakt och en annan kopplade det ihop med 12- 

stegsprogrammet. ”Vi pratar inte om egenmakt vi pratar om ansvar. Jag tänker på 12-stegsbehandling 

när du säger det” (Respondent 4). En av respondenterna kände igen ordet empowerment men inte 

ordet egenmakt. 

Egenmaktsprocesser 

Egenmaktsprocessen handlar delvis om hur man växer med sin arbetsuppgift men flera av 

respondenterna bevittnar  om utveckling på ett djupare plan. 

Jag har förändrats mycket som människa, idag är jag snäll, trevlig och go kille, en bra kompis, en 
bra vän, förut var jag sur, arg och förbannad hela tiden, jag var jäkligt arg och besviken på många 
olika saker. Vi bor så många i huset, det blir ju så, jag kan inte explodera, jag kan inte bli arg 
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eftersom jag inte är själv här, det är barn som springer omkring här och så, jag måste ju behärska 
mig och tänka mig för. Jag vet också att jag kommer ingen vart med att bli arg så att där har jag 
fått ändra om, jag har lite temperament...(Respondent 1).

Att lära sig saker på Basta är betydelsefullt för brukarna men att  kunna mer än någon annan ger en 

extra kick. Med stolthet i rösten berättar Respondent 3 ”Jag har alltid varit den personen som ryckt tag 

i dig, nu plötsligt så kommer det människor som rycker tag i mig för jag kan den grejen. Jag kan den 

grejen men du kan inte den, så plötsligt blir jag lärare till dig, då känner man sig glad och stark i 

kroppen som oj, jag kunde visst den.” Nedan följer tre citat ur en respondents egenmaktsresa som blev

möjlig av en ren tillfällighet och som sedan la grunden till personens karriär i organisationen. I denna 

berättelse blir det tydligt hur rehabiliterings- och empowermentprocessen pågår parallellt. Först en 

kort sammanfattning av livet innan. 

Jag låg hemma på sängen, la alla pengar på droger, mitt missbruk var ett långsamt självmord, jag 
separerade, miste kontakten med barnen, förlorade huset som vi byggde, jag tänkte att jag skiter i 
detta livet...

Sedan kom vändpunkten för den nya karriären.

Här gick jag i början och strök väggarna, bad om ursäkt för att jag existerar men jag växte i takt 
med att jag tog karriärsteg i köket, började i disken, sen började jag laga mat, så växte jag, det var 
en bra resa, jag fick gå i min egen takt, sen såg dom att jag gjorde ett bra jobb, jag var snart en 
förebild för dom nya. En dag blev jag tillfrågad om jag kunde ta emot ett info-besök och jag sa ja 
med skräckblandad förtjusning. Jag gjorde det och jag växte ännu mer och när jag berättade vad 
Basta var blev det ännu mer verklighet för mig.

En möjlighet att få representera både företaget Basta och de andra som bor i huset (den egna gruppen) 

i ett sådant sammanhang gjorde att självförtroendet växte och respondenten vågade se om sig för nya 

karriärmöjligheter. Citatet gör också gällande hur respondenten upplever en ny kompetens hos sig 

själv som bidrar till respondentens tro på sig själv. 

Nu sitter jag här och pratar med socialsekreterare på en professionell nivå, det är helt sjukt, för 14 
månader sedan var jag deras värsta mardröm...Många saker som hänt, min mamma pratar med 
mig, jag är vuxen förståndig man, mina barn vill komma hit, min stolthet har jag fått tillbaka, jag 
gör skillnad. Tidigare ställde jag bara till elände för alla i min närhet, vänner och allt, de fick låna 
mig pengar, mamma väntade på att jag skulle dö, mina barn kunde inte prata med mig, jag har fått 
tillbaka allt, fått min stolthet tillbaka. Gå från att be om ursäkt för sin existens till att gå rakryggad,
ut med bröstet, stolt (Respondent 4).

Att få ett sådant erkännande från den myndighet som haft en själv som klient uppfattas som en seger 

för brukaren, något slags revansch som genererar både stolthet och självförtroende. Det framgår också 

av intervjuerna att just att få feedback och förtroende är viktiga faktorer på vägen till ett nytt 

självförtroende och personlig utveckling. 

Att hitta strategier

Uppfinningsrikedom och att hitta och använda sig av egna medvetna strategier under sin rehabilitering

var ett tema som snabbt visade sig från materialet i olika sammanhang. Man har hittat sätt att till 

exempel tygla sin ilska så att andra inte blir drabbade av ens dåliga humör (Respondent 1). Förståelsen
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av att man behöver hitta strategier för att klara sin vardag på ett kollektiv får man ganska snabbt. En 

respondent som började vackla i sin drogfrihet i början förstod att han inte hade kommit så långt i sitt 

tillfrisknande att han skulle klara det själv. Han var medveten om att han inte brydde sig tillräckligt 

mycket om sig själv för att välja stanna kvar utan han fick helt enkelt tänka att inte svika någon annan 

och det klarade han. ”Det var som att prestera för sin chef, jag använde det” (Respondent 4).  Inte 

alltför sällan vänder man också sin erfarenhet till något positivt beroende på sammanhang. Att 

använda sig själv som exempel och dra nytta av det är en väl beprövad metod.

 Jag var på kurs med socialsekreterare, vi skulle hitta på scenarion där man kan använda sig av 
återfallsprevention. Dom visste inte min bakgrund, jag velade lite. Ingen hittade på nåt exempel. 
Sen sa jag att ok, men det här är exempel från verkliga livet så att säga. Jag bjöd på mig själv, tog 
flera exempel och de andra tyckte det var jättehäftigt att vi inte bara hittade på utan det var skarpt 
läge (Respondent 4). 

Det finns också exempel på hur man mer eller mindre medvetet vid ankomst väljer ett visst 

avvaktande och ödmjukt sätt för att senare ha klart för sig vilken väg är bäst att ta ”...jag har varit 

jätteödmjuk här i början (…) jag tar det successivt” (Respondent 6). Respondent 3 berättar om 

komplicerade strategier att använda sig av egna idéer för att klara av sitt arbete där bokstäver förekom 

i olika konstellationer ”I början var det lite jobbigt, jag tänkte att nu börjar dom bokstäverna, det var 

mycket sånt så jag la upp det som ett helt annat system så att jag kan komma ihåg det.” 

Respondenterna har också förhoppningar och tilltro till att de blir ”upptäckta” och Respondent 5 

uttrycker sig med att säga ”... förmodligen ser dom mig och dom har en plan för mig när dom ser att 

jag fixar det.” Detta är en av de gångerna då maktaspekten kan urskiljas från intervjuerna. 

Respondenten i fråga syftar på att det finns ett vi och dom men han låter också påskina att han har 

tilltro till att han blir sedd. 

Självinsikt

Ett tema som också kom till ytan var självinsikt. Flera av respondenterna gav bevis på att de under 

rehabiliteringen lärt sig nya saker om sig själv. Respondent 4 beskriver ett uppvaknande på ett relativt 

tidigt stadium i tillfrisknandet. 

När giftet gått ut efter en månad, hjärnan återhämtat sig, jag mådde så bra, jag fick en endorfin 
dusch, härligt med livet! Efter en vecka insåg jag att jag har fortfarande mig själv med mig, fan 
också! Den jag försökt fly från under alla dessa år. Jag tyckte verkligen att jag blev en bättre 
människa när jag drack!

Att trappa ned eller helt sluta med sina antidepressiva mediciner är inte heller ovanligt. ”Jag har gått 

upp i vikt, jag mår mycket bättre, jag har slutat med antidepressiva, det var inte så att jag var 

deprimerad egentligen, jag var bakfull varje dag, det var därför jag mådde dåligt. Jag känner att jag 

tänker mycket snabbare, det tar inte emot på samma sätt i huvudet alltså när jag lagt av med 

medicinen.” (Respondent 5). En tredje respondent bidrar med följande självinsikt: ”Säger jag ifrån mår
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jag bra, säger jag inte ifrån mår jag dåligt” (Respondent 2).  

Relationsrelaterat 

Den dubbla relationen

Egenmaktsprocesserna kretsar inte bara kring respondenterna själva utan är också kopplade till andra 

människor. Att kunna balansera sin egen tillvaro med andras som är på olika stadier i rehabiliteringen 

kan också upplevas problematiskt. De över lag positiva processerna som beskrivits har också haft 

negativa effekter. I vissa fall har andras egenmaktsresa kolliderat med ens egen. Att man inte alltid 

uppskattar att vara tillgänglig då man inte hinner med det man skulle behövt göra själv för att 

upprätthålla sin egen utveckling i den takt man önskar. Detta blir tydligt i situationer då respondenten 

fått ansvar över nya lärlingar på arbetsplatsen och som då tar mycket tid från ens egen planering. Den 

dubbla relationen i detta sammanhang kan tolkas som ett hinder för empowerment. 

En annan aspekt på den dubbla relationen kom från två respondenter som  upplevde det positivt att 

alla hade samma bakgrund och att man kunde ”prata med alla och de förstod.” I vissa situationer var 

det dock svårt att ta till sig vad en annan person försökte säga till en och detta av samma anledning, att

man hade samma bakgrund. 

Sociala relationer-ett vanligt liv

Vikten av att upprätthålla eller i vissa fall upprätta sociala relationer till familj och andra närstående 

var viktigt för alla respondenterna. Ett vanligt liv och vanliga människor är uttryck som förekom 

ganska frekvent i intervjuerna. Att ett kollektivt boende som Basta över huvud taget fungerar beror 

enligt brukarna på att alla är missbrukare. Att det inte skulle fungera för ”vanliga människor.” ”På 

Basta gör det inget att vara lite avvikande, då får man liksom vara det, han är sån” (Respondent 5). 

”...för mig hjälps det att ha ett vanligt liv och jobba om man säger så” (Respondent 3). Det är viktigt 

för respondenterna att komma ifrån, att åka till gymet och träffa ”normala” människor, att träffa tjejer 

från närområdet, att komma till gymet där ingen vet vad man har för bakgrund, att få vara anonym, att 

bli bemött och välkomnad som vem som helst var mycket uppskattat. Att göra helt vanliga saker med 

sina barn var något som också stod högt på agendan. Respondenten som uttryckt att han kände sig 

inlåst när han kom till Basta fortsätter i samma anda och formulerar sina tankar med följande ord ”Det 

skall bli jätteskönt att komma till verkligheten, känna sig som en fri man, fri människa, när jag har 

varit här har jag fått fråga hela tiden om jag får gå hit eller dit och ta en promenad, man måste fråga 

hela tiden, det skall bli skönt och slippa det” (Respondent 1). Utifrån empowerments grundtankar om 

frihet och självbestämmande kan detta diskuteras. Hur ser möjligheterna ut för möten med ”vanliga 

människor” på fritiden? Och hur definierar man fritid i en organisation som Basta där man kan arbeta, 

ha sin fritid och bo på ett och samma ställe, tillsammans med andra i samma situation?  
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Kontakt med placerande myndighet

Kontakten med den placerande myndigheten var för flera av respondenterna endast sporadisk och 

skedde uteslutande då det var dags att förlänga placeringsbeslutet eller på initiativ av respondenten 

som var i behov av ytterligare ekonomiskt stöd.  

Dom hör alltid av sig när det är dags att förlänga placeringen, jag fick ju inte ett år då direkt, utan 
det är tre månader i stöten eller vad det är, och sen har jag haft kontakt med dom nu för min bror 
han fick barn nu i typ i julas så det är barndop i april så fick jag ansöka om pengar och vara med på
dopet och träffa familjen och så. (Respondent 5).

Ja, så mycket frustration som finns där redan , många dåliga minnen, hela soc grejen, de sista 
gången jag brukade få sitta bakom pansarglas och prata med dom, jag var så arg på dom, när jag 
var full också liksom, det känns helt fel bara, så skönt att slippa dom faktiskt (Respondent 5).

Respondent 4 tänker så här om kontakten med myndigheten ”kanske man efter en tid börjar också ta 

till sig vad så kallade professionella säger då det inte längre känns som ett hot.” Oavsett hur 

socialtjänstens kontakt med sin klient har sett ut under placeringstiden och hur klienten tänker kring 

det så kan det tolkas som ett medvetet förhållningssätt från de sociala myndigheternas sida just på 

grund av att Basta är en organisation som arbetar utifrån tanken om empowerment.  

Relationen till organisationen

Det finns stor variation också i hur respondenterna har upplevt ett eventuellt informations/rekryterings 

besök innan ankomsten. Två av respondenterna hade inte haft något på grund av yttre omständigheter 

som avgiftning eller vräkning till exempel. Två hade varit i så så dåligt skick att de inte kom ihåg så 

mycket av det första mötet och de två sista delade sig i två läger. Den ena respondenten hade blivit 

lovad för mycket i fråga om körkort (Respondent 1) och den andra beskrev det som att ”Alltså det jag 

fått veta, den lappen jag fick, broschyren jag fick läsa, det stämmer ju, men för min del, det stämmer 

det jag har läst men det är ju bra mycket bättre” (Respondent 2). Att något har blivit bättre än vad det 

stod i broschyren tolkar jag som en utveckling hos klienten, den stödstrukturen som finns på Basta 

består av vissa saker, allt som händer utanför de ramarna måste individen vara delaktig i själv för att 

en utveckling skall ske. 

Två av respondenterna beskriver att de i Bastas system känt sig inlåsta, att de vill ha mer frihet, att 

gå och ta en promenad utan lov, att kunna sätta sig på ett kafé och läsa en bok och att gå och handla 

själv var eftertraktade aktiviteter. Detta kan upplevas motsägelsefullt då Bastas rehabilitering bygger 

på tanken om tillit, eget ansvar och frivillighet. På frågan om vad respondenterna skulle vilja ändra på 

var det entydigt att önskan om mer ersättning för utfört arbete stod högst på listan. ”En tusenlapp mer i

månaden, bara för att visa uppskattning” var en av kommentarerna. Vidare så uttrycktes det att 

ledningen sällan var närvarande vilket kan tolkas som ett stort handlingsutrymme för respondenterna 

men också som en önskan att ta större del i det som händer i organisationen, inte bara på den egna 

arbetsplatsen. 
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Kollektivt 

Inflytande och delaktighet

Inflytandet och delaktighet är också nära kopplat till den egna arbetsplatsen och arbetsrelaterade 

sammanhang. Som framkom i tidigare avsnitt så har några av respondenterna inte haft något som helst

inflytande över valet av insats utan de har tagit det som föreslagits eller hänvisats till. Så gott som alla 

respondenterna känner att de har inflytande då de väl hittat en arbetsplats där de trivs, att de kan få 

saker gjorda på ett annat sätt om det skulle visa sig fungera bättre. Det som visar sig vara 

problematiskt för vissa är att man kan ha för mycket inflytande, att man på grund av sitt 

yrkeskunnande anses klara allt och lösa allt och som respondenten själv säger ”Jag tycker inte om när 

dom säger att jag kan allt, för då blir det liksom så att det är jag som skall göra det också och det är 

inte meningen, vi skall ju snacka ihop oss” (Respondent 2). För andra har samma sak betytt mycket 

positivt och man har fått vara med och utveckla företagets arbetsplatser och haft ”hur mycket 

inflytande som helst” och upplevt det som väldigt roligt och tillfredsställande (Respondent 6). Frågan 

om inflytandet knyter också an till en av Bastas grundstenar exemplets makt och en respondent som är

väldigt noga med att det är städat och fint på arbetsplatsen menar att när han börjar städa så ”reser 

flera stycken på sig och börjar hjälpa till” (Respondent 5).

Individ-kollektivt

Det individuella och det kollektiva kan snarare kännas än definieras i ord. Respondenterna lever i en 

miljö där de ständigt har andra människor i närheten. Det visar sig i intervjuerna att flera respondenter 

använder Basta för sina egna individuella syften och utifrån sina egna mål och intressen.

Alltså jag har inte tänkt så mycket på Basta, jag har tänkt mer på mig själv, det har varit mer fokus 
på arbete men jag har inte tänkt på Basta alltså så, jag har tänkt på mig själv. Sen vad Basta gör det
är upp till dom, men det är ju bra koncept absolut, och bli frisk, det fungerar man tänker inte så 
mycket på annat. Du gör ditt arbete, du kommer hem du är trött, det blir inte att du har så mycket 
konstiga tankar runtomkring och det har funkat för mig (Respondent 1). 

De respondenter som uttalade sig om det kollektiva såg detta mestadels som något negativt samtidigt 

som de förstod att det var det som var bärande och att allas insatser var viktiga. Det kollektiva 

beskrevs ofta med termer: gnälligt, bullrigt, rörigt, jag går ofta undan med mera. Att det ändå finns en 

vilja att hjälpa varandra och ta hjälp av varandra är lätt att upptäcka. En respondent hjälper sin kamrat 

komma över ett stigande drog sug en kväll ”Jag går in till han och säger, fan skall vi inte kolla på 

farmen, så kollar vi på farmen, farmen är ju en bondgård, då brukar vi prata om nåt annat” 

(Respondent 3). 

Resultatsammanfattning

Resultatet visar att arbetet har den mest framträdande positionen i det dagliga livet på Basta. Både 

individuellt och i relation till kollektivet kopplar respondenterna ihop sina rutiner i vardagen med 

arbetet och arbetsplatserna. Skälet till varför respondenterna valde just ett arbetskooperativ var att de 
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gillade att arbeta och ville ha något att göra. En del av respondenterna fick välja 

rehabiliteringsalternativ själv, andra fick ta det som erbjöds. Detta tycks dock inte ha haft någon 

betydelse för empowermentprocessen. På en fråga om hur respondenterna definierar ordet egenmakt 

eller empowerment fick jag flera olika svar. Två visste inte vad egenmakt eller empowerment var, en 

kände till ordet empowerment men inte ordet egenmakt. Resten gav olika men likartade förklaringar 

till begreppet. Detta visade sig inte heller ha betydelse för själva processen. Resultatet präglas också 

av självinsikter och uppfinningsrikedom som respondenterna gav uttryck för och som även Carlberg 

(2005) beskriver som komponenter som det ”nya livet” bygger på. Respondenterna beskrev var och en

egenmaktsprocesser i varierande ordalag, vissa var mer tydliga än andra men det gemensamma var att 

alla kände att de hade utvecklats på flera olika plan.  

Flera respondenter poängterade vikten av sociala relationer utanför Basta, att träffa och umgås med 

”vanliga människor.”  Kontakten med socialtjänsten och kontakten till organisationen Basta har liten 

betydelse för respondenterna som de ser det. Den dubbla relationen att alla har samma bakgrund men 

att ändå kunna ha en ledarfunktion upplevdes också den på olika sätt. Till skillnad från den tidigare 

forskningen om de dubbla relationerna (Hecksher, 2007) upplever respondenterna på Basta inte den 

dubbla rollen som besvärande i samma utsträckning som framgår av den danska studien. 

Det kollektiva beskrevs mer som vänskapsrelationer än något som hade med organisationen i sig att

göra.  Beskrivningar om relationen eller kontakten till ledningen eller organisationen uteblev nästan 

helt. De kommentarer som hade med organisationen eller beslutsfattarna att göra handlade om 

ekonomi både privat och för arbetsplatsen alternativt om vikten av att skaffa fler meningsfulla arbeten.

Inflytandet och delaktigheten kopplades också starkt ihop med inflytandet på arbetsplatsen, 

respondenterna hade goda möjligheter att påverka situationen på sin arbetsplats och de upplevde att 

om man hade bra idéer så togs de på allvar. Motsägelsefullt till detta var att de ändå önskade 

förändringar just när det gällde arbetets art. De negativa aspekterna som framfördes var att man inte 

kunde röra sig fritt utanför Basta, att arbetsplatserna inte alltid var uppskattade, att den ekonomiska 

ersättningen under rehabiliteringstiden var för låg och att man sällan träffade ledningen. 

Resultatdiskussion

Trots att några av respondenterna inte i förväg visste vad Basta var för något eller inte fick välja 

insatsen själv tycks det inte ha haft någon betydelse för att egenmaktsprocessen har kommit igång.  

Alla respondenterna har varit på Basta i minst sex månader och på ett eller annat sätt så blir tolkningen

positiv. Det som inte framgår av studien är de personer som inte stannat kvar och som inte kom igång 

med sin process. Men det finns även de som stannat men ändå inte känner empowerment eller 

egenmakt. Då väcks ytterligare en fråga om varför empowerment inte sker trots att stödstrukturen är 

densamma för alla? 

Det går också att av resultatet förstå att alla respondenter inte visste vad egenmakt eller 
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empowerment var för något, vilket stämmer också med resultatet från Vesterbergs (2011) utvärdering 

av Alfa projektet och med Helmersson och Jönssons artikel om våldsutsatta kvinnor och 

empowerment.  Frågan är om det gjorde skillnad om var och en fick utbildning i empowerments 

bärande tankar och att man diskuterade det med alla i organisationen. Då finns å andra sidan en risk att

begreppet börjar professionaliseras som också Epstein (2013, refererad i Skinner, 2015) varnar för. 
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Analys

Empowerment som teori består av många olika infallsvinklar som till exempel Askheim och Starrins 

(2007) beskrivningar om empowerment som motmakt, empowerment i den marknadsorienterade 

inriktningen och empowement som terapi eller som liberal styrningsstrategi. På grund av denna bredd 

sökte jag mer specificerade förklaringar till fenomenet och hittade Rowlands (1997) avhandling och 

har valt att analysera mitt resultat utifrån de tre dimensioner av empowerment som Rowlands (1997) 

har definierat. Rowlands (1997) har studerat i sin avhandling ”Questioning Empowerment”  hur och 

varför empowerment inträffar och vilka faktorer som har positiv respektive negativ påverkan på 

empowermentprocessen. 

Hur kan man då med hjälp av  Rowlands (2007) tre dimensioner av empowerment samt den 

tidigare forskningen förstå resultatet av studien? Hur hänger de olika rubrikerna ihop om de gör det?  

Empowerment förutsätter att människorna lever i ett samhälle där individerna samverkar. Detta befästs

av den tidigare forskningen som jag presenterat (Helmersson & Jönsson, 2015 och Askheim & Starrin,

2007). Detta förklarar dock inte varför det individuella går före det kollektiva i många fall i min 

studie.  Med Rowlands (1997) personliga dimension kan vi förklara det individuella intresset hos 

respondenterna. ”Man går själv i första hand” och ”Jag tänker mer på mig själv, inte på Basta.” Denna 

dimensions kärnvärden är just utvecklingen av det egna jaget, självförtroendet, självkänslan och 

känslan av att vara betydelsefull ”... jag gör skillnad.” Den personliga dimensionen av empowerment 

handlar om personlig utveckling och förändring och leder till ändrad beteende. Men det är inte förrän 

man använder sig av det förbättrade självförtroendet konkret som det börjar ge resultat för brukaren. 

”Nu sitter jag här och pratar med socialsekreterare på en professionell nivå, det är helt sjukt, för 14 

månader sedan var jag deras värsta mardröm (Respondent 4).” Det är i denna interaktion med andra 

som respondenten använder sig av sitt nyvunna självförtroende och självkänsla. 

De strategier som respondenterna beskriver sig både ha planerat och använt sig av för sin egen 

skull kan förklaras med empowerments  personliga dimension då Rowlands (1997) beskriver att i 

denna dimension utvecklar man ett analytiskt tankesätt och förmågan att stå för sina åsikter ”När jag 

säger ifrån mår jag bra, när jag inte gör det mår jag dåligt (Respondent 2).” Man börjar förstå att saker 

och ting hänger ihop och att ett visst beteende får vissa konsekvenser. Detta leder också till att 

människorna kan börja göra egna val utifrån det förmodade utfallet. Utifrån min empiri kan avläsas att

respondenterna talar om sin egen egenmaktsprocess som en personlig resa mot ett bättre liv, att man 

använder Bastas stödstrukturer för sina individuella syften. Ett exempel på detta ”Jag visste att jag inte

kunde bli anställd i köket, på den här arbetsplatsen kan jag bli det, samtidigt som jag blir en bättre 

människa kan jag hjälpa någon annan (Respondent 4).”  Denna enkla mening innehåller både strategi 

för egen utveckling, en omsorg om andra människor samt en analys av vad detta sammantaget kan ha 

för betydelse på ett djupare plan för en själv.  
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Det som snabbt påkallade min uppmärksamhet under intervjuerna var den påhittighet och 

uppfinningsrikedom som respondenterna visade prov på. Tidigare gav jag exempel på hur en 

respondent använde lojaliteten mot en medarbetare som skäl att inte återgå till missbruk. I Bastas 

stödstrukturer pågår det ständigt sådana individuella, medvetna och omedvetna ”sub”- processer hos 

var och en. Rowlands (2007) beskriver hur människor i denna dimension (jag skulle också vilja kalla 

det fas) också förbättrar sin förmåga att uttrycka sig själva och även uttrycka sig på sitt eget sätt 

oavsett vad andra tycker. 

Den andra dimensionen (fasen) som Rowlands kallar empowerments relationsdimension förklarar 

hur respondenterna längtar efter relationer utanför sin egen tillhörighet på Basta. Hur vikten av att 

träffa och umgås med ”normala” människor höjer självförtroendet och självkänslan ytterligare. Att 

känna empowerment i relation till närstående är enligt Rowlands (2007) beroende på självförtroende, 

självkänsla och på känslan av att kunna medverka och kunna vara delaktig. Rowlands (1997) teori tar 

även upp en aspekt som framträder i mina respondenters uttalanden. När det gäller de betydelsefulla 

relationerna till närstående till missbrukare är det ofta så att man svikit sina närmaste gång på gång. I 

Rowlands (1997) studie är det snarare målgruppen som blivit sviken. Teorin uppmärksammar ändå 

den realiteten att empowerment i nära relationer också är beroende av den andra partens inställning till

återföreningen.  

Att träffa människor utanför sin egen krets anser Rowlands (2007) som grundläggande för att bryta 

isolering och maktlöshet. Två av respondenterna i denna studie uttryckte att de känt sig inlåsta på 

Basta och enligt Rowlands (2007) har isolering direkt negativ påverkan på empowermentprocessen. 

Att leta efter relationer utanför gemenskapen med de andra brukarna sker inte i början av vistelsen på 

Basta. Intervjuerna visar att respondenterna initialt under vistelsen är nöjda med att kunna ”ta det lugnt

och vara kvar i huset” och ”...ta det i sin egen takt.” Relationen till utomstående blir först aktuell när 

de uppnått ett visst mått av självförtroende och när egenmaktsprocessen har kommit igång ”kanske 

man efter en tid börjar också ta till sig vad så kallade professionella säger då det inte längre känns som

ett hot.” Att återuppta familjerelationer och då speciellt relationen till sina barn är också möjligt i 

denna fas av empowermentprocessen. 

Hur kan man då förklara att den kollektiva tanken nästan helt fattades i brukarnas beskrivningar av 

sin vardag? Det förekom i något enstaka fall att om det behövdes så ”släppte man allt och hjälptes åt 

(Respondent 3).” 

Rowlands (1997) menar att den kollektiva och den personliga dimensionen är nära besläktade med 

varandra. Jag menar att de olika dimensionerna av empowerment också följer varandra i den 

ordningen de nämnts. Utan den individuella egenmakten, definierad som självförtroende, självkänsla 

och känslan av att vara betydelsefull och behövd kan inte nästa fas uppnås. Inga relationer till andra 

kan byggas på utan att man har hittat den ”lilla glöden” inom sig som en av respondenterna uttryckte 
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det. Och vidare så är det svårt att uppskatta och upptäcka den kollektiva dimensionen innan de två 

förstnämnda är uppnådda. Det är just den meningen i sin helhet ”..en push i röven så man hittar den 

lilla glöden igen (Respondent 3)” som är en nyckelmening i min studie och ett mycket beskrivande 

citat om relationen mellan individen och kollektivet. Individen behöver en push utifrån för att komma 

igång med sin egenmaktsprocess och kollektivet behöver individerna för att kunna existera. På detta 

sätt samverkar den personliga och den kollektiva dimensionen ständigt. 

I relationen mellan organisationen och individerna inom den kan konstateras att i den här studien 

pratar respondenterna väldigt lite om relationen till ledningen eller till organisationen i stort.  Med 

tanke på att makt är en viktig del i empowerment kan detta förstås på olika sätt. Att organisationen litar

på människorna och deras möjligheter att klara själv av sin vardag, att ledningen sällan syns på plats 

kan vara en indikation på detta. Rowlands (1997) menar att tystnad kan också tolkas som ett sätt att 

utöva makt. Att respondenterna är förtegna om denna relation kan också härledas till att min studie 

kommer att publiceras offentligt eller att mitt eget engagemang i Basta förhindrar respondenterna att 

tala om detta. Det fanns inte heller någon direkt fråga kring ämnet. En av respondenterna beskrev hur 

han önskade större närvaro från ledningen. De uttalanden som respondenterna gjorde angående 

organisationen handlade om arbetsplatser och ekonomi. Här pratade flera av respondenterna för hela 

gruppen, alltså man tog hjälp av kollektivet då man uttryckte missnöje eller önskan om att ändra på 

något, detta ger också Rowlands (1997) kollektiva dimension uttryck för. Det var vid dessa två 

situationer, ifråga om arbetets meningsfullhet och ifråga om privatekonomin då den kollektiva 

dimensionen kom på tal. Detta tyder på att man tar hjälp av kollektivet när det handlar om saker som 

man vill driva fram. 

Till sist vill jag uppmärksamma en till aspekt på empowerment som jag inte speciellt vill placera 

under någon av de tre empowerment dimensioner som jag berört i detta kapitel. När vi pratar om 

empowerment beskrivs det också som vägen till stolthet, vilket också belyses i min empiri. I den 

empowermentprocessen som jag beskrivit under resultat avsnittet framgår tydligt hur skammen sakta 

viker undan för stoltheten som växer fram. ”Här gick jag i början och strök väggarna, bad om ursäkt 

för att jag existerar (…) jag har fått tillbaka allt, fått min stolthet tillbaka. Gå från att be om ursäkt för 

sin existens till att gå rakryggad, ut med bröstet, stolt (Respondent 4).” Detta kan förstås med Askheim

och Starrins (2007) beskrivning av Collins begrepp emotionell energi, hur skammen över att vara i 

behov av hjälp trycker undan alla andra identiteter och funktioner som vi annars kan känna 

samhörighet med. Som motsats till detta beskriver respondenten hur den emotionella energin väl 

uppfylld leder till stolthet (a.a.).  

Slutsats

Mitt syfte med studien var att undersöka och förklara brukarnas uppfattning om och erfarenheter av 

empowerment inom organisationen Basta, där man använder sig av ett empowermentorienterat 
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arbetssätt. Syftet var också att på ett mer generellt plan förstå på vilket sätt empowerment kan bidra till

individens utveckling.  Jag anser att syftet med min studie är uppfyllt i den mån det är möjligt i c-

uppsats format. Nedan presenterar jag min slutsats som utgår från mina tre forskningsfrågor.

1) Vilka erfarenheter av empowerment har brukarna inom organisationen Basta?

2) Vilken betydelse har brukarnas förståelse av empowerment som begrepp? 

3) Vilken betydelse har empowermentprocessen för brukarnas utveckling?

Utifrån mitt resultat kan konstateras att de individuella egenmaktsprocesserna ser ut på olika sätt  

möjligen beroende på var och ens bakgrundsfaktorer, egna förutsättningar och mål. Analysen av 

resultatet visar  hur en empowermentprocess pågår i tre steg. Den personliga, den relationsrelaterade 

och den kollektiva empowermentprocessen följer varandra. Parallellt med dessa empowerment- 

processer pågår andra mer privata ”sub”- processer hos var och en som består av omedvetna och 

medvetna strategier för att lära sig navigera i den nya drogfria miljön. Respondenterna kommer 

relativt snabbt igång med sin empowermentprocess. Detta, relaterat till den föga kunskapen om 

begreppen empowerment eller egenmakt gör gällande att vetskapen eller kunskapen om begreppet är 

på intet sätt nödvändig för att processen skall komma igång. Självförtroendet och en växande 

självkänsla är också förutsättningar för att en empowermentprocess kan fortgå. 

Respondenternas vardag består av arbete, träning, mat och sömn. Men de beskriver också en 

utveckling och upplevelsen av ökad empowerment ur ett annat, djupare perspektiv som de åtminstone 

i början av sin rehabilitering gärna håller för sig själva. Självinsikter och uppfinningsrikedom för att nå

sina personliga mål är tydliga inslag. Detta kan ha sin grund i att respondenten anammat det analytiska

tankesättet och i förståelsen att förändrat agerande leder till ändrad beteende. Tankar kring hur man är 

och uppfattas av andra och även av sig själva växer i respondenterna. Att detta kallas empowerment- 

processer betyder inget för respondenterna och tyder på att man inte behöver vara medveten om vad 

empowerment är för att kunna tillskansa sig detta. När självförtroendet och självkänslan fått fäste 

börjar man intressera sig för att interagera med andra, utomstående personer som inte tillhör den egna 

brukargruppen. Relationer till utomstående ”normala människor” är viktiga, vilket kan bero på att man

vill bryta den negativa isolering som missbruket lett till men också för att bryta den isolering som 

vistelsen på Basta innebär. 

 Relationen till placerande myndighet är minimal och i viss mån oönskad vilket kan handla om en 

omvänd makt aspekt då klienten uppnått en viss känsla av empowerment men det kan också handla 

om hjälplöshets eller skamkänslor som man eventuellt bär med sig sedan innan.  

 Den individuella empowermentprocessen går tydligt före engagemanget för företaget. Analysen 

tyder på att det kollektiva intresset kommer sent i empowermentprocessen. Det är å andra sidan svårt 

att särskilja det individuella och det kollektiva åt då den individuella insatsen är beroende av 
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stödstrukturen och tvärtom den stödstrukturen som erbjuds är beroende av att de individuella 

insatserna sker. 

I det dagliga arbetet beskrev respondenterna att de hade goda möjligheter att påverka sin situation 

men sammanfattningsvis så verkar det som respondenternas önskan om mer frihet och 

självbestämmande var önskvärt utanför arbetet. De få spontana åsikter om organisationen som 

framkom i resultatet handlar om vilka förändringar som efterfrågas gällande den privata ekonomin och

arbetsplatserna på Basta. Reaktionerna kan förstås som ett tecken på att en empowermentprocess pågår

och att individen reflekterar över sin relation till organisationen. Man kan även dra den slutsatsen att 

när respondenterna vill ha förändring finner de stöd i kollektivet och agerar tillsammans. 

Rowlands tre dimensioner av empowerment tydliggör det som händer med människorna i den 

undersökta organisationen i deras empowermentprocesser samt hur de olika dimensionerna i form av 

mänskligt beteende är kopplade till varandra och leder till att människor utvecklas och upplever ökad 

empowerment. 
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Diskussion 

Sex semistrukturerade intervjuer gjordes för att besvara studiens syfte. Personerna som intervjuats har 

intervjuats som experter på sitt eget liv och sin egen situation inte som representanter för vare sig 

organisationen eller för varandra. Basta erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering som 

bygger på tanken om empowerment. Resultatet visar att kunskapen om empowerment inte är 

nödvändig för att man skall kunna komma igång med sin egenmaktsprocess eller tillskansa sig detta 

under rehabiliteringen. Frågan är om empowerment passar för alla, om alla som levt i utanförskap vill 

ha det och vem avgör om en empowermentprocess sker eller inte? Man kan också lyfta frågan om en 

person i början av sin drogfrihet verkligen är expert på sitt eget liv vilket de definitioner på 

empowerment som jag tagit del av gör gällande. En ytterligare intressant fråga är vad som skiljer 

empowerment från personlig utveckling? Eller kan bara människor i utanförskap känna 

empowerment? Måste empowerment sättas i relation till någonting annat innan det går att förstå? Är 

det det som är skillnaden mot personlig utveckling? 

Den tidigare forskningen om empowerment var så omfattande på flera olika områden att det var 

först när jag började leta efter ord som brukare, inflytande och delaktighet som jag kände att jag 

hamnade rätt. Från mitt resultat kan man dra direkta kopplingar till både Vesterbergs (2011) och 

Helmersson och Jönssons (2015) studier om empowerment i olika projekt. I Vesterbergs (2011) studie 

hade deltagarna ingen kunskap om empowerment då de deltog i projektet men de upplevde mestadels 

positiva resultat. Det som i den här studien skiljer sig från Vesterbergs (2011) resultat är att på Basta 

hade det ingen betydelse för upplevd egenmakt om man hade valt rehabiliteringsalternativet själv 

vilket inte var fallet i Vesterbergs (2011) studie. Helmersson och Jönsson (2015) skriver om 

avsaknaden av beskrivningar av komplicerade maktrelationer i sin studie, vilket var tydligt i den här 

studien också då relationen till organisationen inte fick någon uppmärksamhet av respondenterna. 

Likaså saknades den kollektiva aspekten i båda studierna, vilket befäster tanken om att 

egenmaktsprocesserna i första hand är individuella. 

Man kan också problematisera de krav som ställs på en person som kommer till Basta. Det 

framkom i studien att det kan upplevas att ens egen empowermentprocess kan bli störd av att man 

förväntas agera som mentor och ge av sin tid till en nykomling. Kan man ställa sådana krav på någon 

som själv är i rehabilitering och vilka kan konsekvenserna vara? Hjälper man en på bekostnad av en 

annan? Detta är också ett bra exempel på hur rehabiliteringsprocessen och empowermentprocessen är 

tätt kopplade till varandra. 

Adams (2003) kallar empowerment ett nytt paradigm i socialt arbete, Epstein (2013, refererad i 

Skinner, 2015) kallar det gatuteater. Med dessa två ytterligheter är det inte svårt att hålla med om att 

empowerment är ett mångfacetterat och diffust begrepp som jag citerade i inledningen. 

I portalparagrafen till socialtjänstlagen står det att Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 
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människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers resurser. Att frigöra enskildas och gruppers resurser faller väl in i det spektrat som 

beskriver empowerment. Till skillnad från andra behandlings/rehabiliteringsmodeller har den 

empowermentorienterade rehabiliteringen inte en entydig karta över vad eller hur man skall göra för 

att utvecklas. Det finns istället en tro på att människor besitter den kunskapen, det ansvarskännandet 

och förmågan att göra självständiga val själv som hen behöver för att ta sig in i samhället som en 

”vanlig, normal människa. ” Vad man menar med ”normala, vanliga” människor och ett ”normalt” liv 

kan härledas till Foucaults normaliseringsprocess som jag nämnde i inledningen, vilket i detta fall 

skulle betyda att det de flesta människor i samhället gör kan anses vara normalt i det samtida 

samhället. Man kan dock problematisera detta då normaliseringsprocessen innebär att man går tillbaka

till ett normalt tillstånd efter att ha varit till exempel våldsutsatt eller sjuk. I fallet med personer med 

missbruksproblem finns i många fall inget ”normalt” tillstånd att återgå till. Då finns det heller ingen 

annan referensram förutom andra människor i samhället. Det vore dock naivt att tro att alla relationer 

till ”vanliga människor” skulle vara positiva faktorer ur empowerment synpunkt. Vissa relationer eller 

möten kan ha motsatt effekt för personer med långvarigt missbruk. 

 Den kritiska rösten mot empowerment kom från USA och Epstein (2013, refererad i Skinner, 

2015). Det kanske ligger något i det som han säger då han jämför empowerment med mega-ordet 

terapeutisk och Adams (2003) å sin sida skriver ”...it does not correspond to a single existing social 

work method, although it can be shown to have links with all of them” (a.a. sid. 5). 

Wright Nielsens (2009) kritik mot empowerment handlar om hur empowerment har blivit etablerad

del i det sociala arbetet samtidigt som det sociala arbetets fält kritiserats för att den förtrycker och 

omyndiggör individen. I förhållande till den här studien kan ett möjligt förtryck ske även på Basta. På 

Basta kan brukaren ta sig fram i karriärstegen ganska snabbt och komma till en ledande befattning.  

Hur man hanterar denna position är avgörande i en organisation som Basta då det ligger nära till hands

att man vill bevaka och behålla den nyvunna positionen istället för att dela med sig av sin kunskap 

eller sina praktiska färdigheter till andra. 

Av resultatet framgår inte vilka planer och förhoppningar respondenterna har för framtiden. Det 

intressanta är vad som händer med egenmakten då man lämnar sin organisation. De så kallade 

empowermentorienterade organisationer erbjuder marginaliserade människor en arena att fylla på det 

sociala kapitalet som de förlorat i utanförskapet ( Askheim & Starrin, 2007). Författarna konstaterar att

samhället utanför organisationen är oförändrad i förhållande till dem och att de krav som de inte 

tidigare kunnat uppfylla finns kvar (a.a.). Man kan tänka sig att en person som integreras till samhället 

från Basta och som har haft möjligheten att påverka inom organisationen, upplever inte samma 

möjligheter i samhället utanför organisationen. Då kan normaliseringsprocessen upplevas förtryckande

på det sättet som Wright Nielsen (2009) menar. 
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Den danska studien av Hecksher (2007) beskriver svårigheter med att vara både personal och före 

detta missbrukare. I det sociala arbetets praktik i en empowerment orienterad organisation är det 

målgruppen själv som tar hand om sin egen rehabilitering. I en empowermentorienterad organisation 

är detta fenomen både en styrka och en svaghet vilket även en av mina respondenter bekräftar. Att bara

umgås med människor från en utsatt grupp kräver att man som motvikt har kontakter utanför sin 

organisation vilket Heckshers (2007) respondenter också vittnar om. 

Likt studien av Smith et al. (2011) och Hillen et al. (2014) från Storbritannien har empowerment 

tagit plats i diskursen både inom socialt arbete och i samhället för övrigt i Sverige. I jämförelse med 

länder i Storbritannien verkar det dock som om det finns en skillnad i hur och i vilken grad delaktighet

och inflytande upplevs av brukarna själva. Då brukarna i Hillen et al. (2014) studie indikerar en 

långvarig beroendeställning till sina socialarbetare är brukarna i den här studien nöjda med den 

minimala kontakten med myndigheten. Då diskursen i Sverige kretsar kring att de utsatta grupperna 

förväntas ta makten över sin egen situation kretsar diskursen i Smith et al. (2011) studie kring 

begreppen. 

Vilka hinder för empowerment kan det då finnas för att en empowermentprocess skall kunna 

fortlöpa? Från intervjuerna kan man se att den dubbla relationen och känslan av att vara inlåst kan 

upplevas som hinder. Man kan även anta att brist på motivation, sjukdom (psykisk eller fysisk) och 

svårigheten att interagera med andra är faktorer som minskar känslan av empowerment. Vidare så är 

alla dessa hinder ständigt närvarande då man bor och lever i Bastas kontext. 

Betydelse för socialt arbete

Mina respondenter har alla på sitt eget högst personliga sätt bidragit till förståelsen om vad 

empowerment är och hur det upplevs av brukarna själva. Denna djupare förståelse för empowerment 

och dess individuella karaktär kan vara till hjälp i socialt arbete för att förstå dels just empowerments 

individuella karaktär men också dels för att förstå människors inneboende kunskap om den egna viljan

och kapaciteten till förändring.

Förslag till vidare forskning 

Mina respondenter gav mig ett intresse för ytterligare aspekter som skulle vara intressanta att studera 

närmare på. Först uttalandet som en av respondenterna gjorde om att han kom från en arbetarfamilj. 

Då uppstår frågan om var och ens bakgrundsfaktorer påverkar vilket rehabiliteringsalternativ man 

väljer. Ytterligare intresse väcktes under arbetets gång för att titta närmare på den ”dubbla” relationen. 

Hur det är att samtidigt vara vän, granne, kollega, chef och medmänniska. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

TEMAN:  delaktighet, inflytande, egenmakt, bestämmande

Personliga frågor: Ålder, kön, tid i organisationen

1) Valde du själv denna rehabiliteringsmodell?

Berätta.

     

2) Hur ser det ut i din vardag idag? Berätta.

Om jag säger inflytande, vad tänker du på då? 

Om jag säger delaktighet vad tänker du då? 

Om jag säger egenmakt vad tänker du på? 

Om jag säger medbestämmande vad tänker du då? 

3) Vad är det positiva i organisationen?

4)Vad skulle du vilja ändra på?

 Plus tillhörande processfrågor som: Kan du ge ett exempel? När hände detta? Vad hände sedan? Vad 

ledde det till?
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Bilaga 2

Informationsbrev

Detta är ett informationsbrev avsedd för de personer som avser att delta i min studie som utgör 

underlaget till min kandidatuppsats i socialt arbete på grundnivå. 

Du är välkommen att delta i studien vars syfte är att undersöka fenomenet egenmakt ur ett 

brukarperspektiv och ta reda på hur egenmakten upplevs i vardagen i en empowermentorganistion. 

Studien utgörs av kvalitativa intervjuer som kommer att spelas in och därefter transkriberas. Allt 

material, såväl bandupptagning som det transkriberade materialet är konfidentiellt och materialet 

kommer att göras anonymt. Med stor sannolikhet kommer de organisationer där intervjuerna är gjorda 

bli relativt lätt identifierade men en utomstående skall inte kunna identifiera enskilda människor. Ingen

annan än jag kommer att ta del av bandinspelningen. Möjligen vill min handledare i uppsatsarbetet ta 

del av transkriberingarna. All material kommer att förstöras efter att den använts i detta enda syfte. 

Citat från intervjuerna kommer att införas i den färdiga uppsatsen men det går inte att utläsa vem som 

har sagt vad. Uppsatsen kommer med tiden att läggas upp på Ersta Sköndal Högskolas databas 

eftersom själva uppsatsen är offentlig handling. 

Päivi Alm

paivi.alm@student.esh.se

070-952 98 58 

Jag har läst ovanstående och förstått att intervjun är frivillig och att jag kan när som helst, utan att ange

anledning, bryta mitt deltagande. 

Härmed samtycker jag att medverka i studien.

………………………………………                    ……………………………………………..

Underskrift                Ort & datum 
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