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Sammanfattning  

I denna studie valde vi att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten 
när de fått stöd, hjälp eller behandling för sin missbruksproblematik. Vi ville ta reda på 
om klienterna upplevt att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör deras insats 
från socialtjänsten. Vidare ville vi undersöka om klienterna upplevt någon form av 
stigmatisering på grund av sitt missbruk. Vi valde att använda en kvalitativ metod och 
genomförde åtta semistrukturerade intervjuer med intervjupersoner från en ideell 
förening för missbrukare. Vi ville med vår studie belysa klientens perspektiv och 
förmedla deras erfarenheter i hopp om att öka förståelsen för deras utsatta position i 
samhället. Vi valde att tolka vårt insamlade material utifrån teorier om stigma, makt 
och empowerment. I relationen mellan klient och socialtjänst finns en ojämn 
maktbalans som kan bidra till minskad delaktighet för klienten i beslutsprocessen. 
Använder sig socialtjänsten av ett empowerment främjande arbetssätt så ökar klientens 
möjlighet till delaktighet. Vidare tillhör missbrukare en grupp i samhället som på grund 
av stigmatiseringen nekas samma möjligheter som övriga medborgare. Vår slutsats är 
att de intervjupersoner som upplevt att de får vara delaktiga i beslutsprocessen har en 
positiv erfarenhet av socialtjänsten. De intervjupersoner som upplevt att de inte kan 
påverka beslutsprocessen beskriver en negativ erfarenhet av socialtjänsten. Vidare 
uppgav ungefär hälften av intervjupersonerna att de upplevt någon form av 
stigmatisering på grund av sitt missbruk.  
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"Death is not enough to stop an addiction” A qualitative study on clients’ experience of 
social services. 
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Abstract  

In this study we chose to examine the experience clients have of social service when they 
have received support, help or treatment for their drug abuse. We wanted to find out if 
clients experienced that they had been involved in the decision-making process relating to 
their treatment from social services. Next, we wanted to examine whether the clients 
experienced some form of stigma because of their misuse. We chose to use a qualitative 
method and carried out eight semi structured interviews with interview persons from a non-
profit association for addicts. What we wanted was for our study to highlight the client 
perspective and convey their experiences in the hope of increasing understanding of their 
vulnerable position in society. We chose to interpret our collected material on the basis of 
theories about stigma, power and empowerment. In the relationship between the client and 
the social service is an uneven balance of power that can contribute to the reduction of 
participation for the client in the decision-making process. If the social services use an 
empowerment promoting work method it increase the client opportunity for participation. 
Furthermore drug addicts belong to a group in society whom are denied the same 
opportunities as other citizens because of the stigma. Our conclusion is that the 
interviewees who experienced that they may be involved in the decision-making process 
has a positive experience of social services. The interviewees who experienced that they 
cannot affect the decision-making process describes a negative experience of social services. 
Furthermore about half of the interviewees stated that they experienced some form of 
stigma because of their misuse. 
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1 Inledning 

1.1 Problemområde 

 
Enligt folkhälsomyndigheten (2018) är missbruk av alkohol och narkotika ett utbrett 

socialt problem som kan medföra ökad risk för skador både ur ett medicinskt och socialt 

perspektiv. Sjukligheten och dödligheten är mycket högre bland missbrukare än jämfört 

med övriga befolkningen i motsvarande ålder. Som följd av ett missbruk kan ett behov 

uppkomma av stöd, hjälp och behandling. Över de senaste fem åren har antalet personer 

inom narkotikarelaterad vård ökat. De flesta som får narkotikarelaterad vård är män och 

majoriteten av dem uppger att de använder mer än en substans (Folkhälsomyndigheten, 

2018). Enligt folkhälsomyndighetens statistik från 2010 uppger 23% av männen och 12% 

av kvinnorna i Sveriges befolkning att de någon gång i sitt liv använt illegal narkotika. Detta 

innebär att ca 600 000 män och 300 000 kvinnor i åldrarna mellan 15–64 år någon gång 

använt illegal narkotika (Folkhälsomyndigheten, 2010). Det skattade antalet personer med 

missbruksproblem eller beroende av narkotika är ca 55 000 och utav dessa är det 

uppskattningsvis ca 30 000 personer som har grava missbruksproblem. (Socialstyrelsen, 

2017). 

Den största delen av sociala arbetet med missbrukare i Sverige utförs av socialtjänsten eller 

på beslut av socialtjänsten. I Socialtjänstlagen (SoL) finns särskilda bestämmelser om 

socialtjänstens ansvar för missbruk; dels att förebygga missbruk av alkohol och andra 

beroendeframkallande medel, dels att kommunen aktivt ska sörja för att den enskilde med 

missbruk får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket 

(Socialstyrelsen, 2017). I SoL 1 kap. 1§ (SFS 2001:453) står “Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”   

Enligt SoL (SFS 2001:453) ska socialtjänsten inrikta sig på att frigöra den enskildes egna 

resurser och respektera självbestämmanderätten men studier beskriver socialtjänstens 

arbete med missbrukare som problematiskt och komplext. En del av problematiken i det 

sociala arbetet med missbrukare kommer ifrån attityder hos socialarbetare gentemot 

missbrukare. Chatwin (2010) beskriver i sin studie att klienter inom missbruksvården 

uppfattas som oberäkneliga vilket kan leda till en pessimistisk inställning hos 

socialarbetarna som arbetar med att skapa klientdelaktighet. En annan del i problematiken 

är den ojämna maktbalansen mellan socialarbetare och klient. Flera av studierna vi valt att 

ta med i tidigare forskning lyfter fram den ojämna maktbalansen som det största hindret 

för självbestämmanderätten. Fischer och Neale (2008) beskriver att den ojämna 

maktbalansen mellan klient och socialarbetare kan försvåra klientens delaktighet när 

behandling ska planeras. Som ett skydd för klienten mot den ojämna maktbalansen 

utformar socialtjänsten riktlinjer för att skapa gränser mellan klient och socialarbetare för 

att begränsa typen av interaktion som kan ske. När socialtjänsten enbart förhåller sig till 
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riktlinjerna och har ett alltför professionellt förhållningssätt kan klienterna uppfatta det 

som nedlåtande och respektlöst (Alexander & Charles, 2009). Ylvisaker (2011) lyfter i sitt 

resultat fram att majoriteten av klienterna hade upplevelsen av att socialarbetaren ignorerat, 

inte helt adresserat eller omdefinierat deras behov.  

Problematiken och komplexiteten beror dock inte enbart på den ojämna maktbalansen och 

attityder hos socialarbetare. Socialarbetarna arbetar i organisationer som styr av politiska 

beslut och ekonomisk tilldelning. Fischer och Neale (2008) lyfter fram att socialarbetarna 

i deras studie beskrev att de hade begränsade ekonomiska resurser, begränsade platser att 

tilldela klienter behandling och långa väntetider att ta hänsyn till. Vidare beskrev 

socialarbetarna att de upplevde en svårighet att balansera klienternas önskemål med de 

övriga faktorerna som påverkade möjligheten till klientdelaktighet. Rosenberg och 

Hillborg (2016) lyfter i sin studie fram bristen på kompetens om hur man går tillväga med 

beslutsfattande och arbetsprocesser i samarbete med klienter som ett hinder för att främja 

klientdelaktighet. 

Enligt SoL (SFS 2001:453) har klienten inom socialtjänsten rätt till självbestämmande när 

det kommer till val av stöd och hjälp för sitt missbruk. Socialtjänsten ska även arbeta för 

att den enskilda individen ska utveckla och frigöra sina egna resurser. Enligt tidigare 

forskning brister socialtjänsten i viss mån i dessa avseende och vi ville med vår studie 

undersöka vilka erfarenheter klienter med missbruksproblematik har av socialtjänsten när 

de fått hjälp och stöd för sitt missbruk.  

1.2 Syfte  

 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när 

de fått stöd, hjälp och behandling för sitt missbruk. För att skapa en fördjupad kunskap 

om klienters perspektiv. 

1.3 frågeställningar 

 
1. Hur upplever klienterna sin delaktighet i beslutsprocessen när de får stöd, hjälp 

eller behandling för sin missbruksproblematik? 
2. Hur upplever klienterna maktrelationen med socialtjänsten?  
3. Hur upplever klienter sin sociala status i samhället? 

 

1.4 Relevans för socialt arbete 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning kring ämnet som denna studie avser. Många 

av studierna som påträffats har beskrivit vilka konsekvenser missbruket får för individ och 

samhälle. Det finns även mycket tidigare forskning som utgår från socialarbetares 

perspektiv alternativt handlar om klienters upplevelse av någon annan myndighet än 

socialtjänsten. Eftersom det var svårt för oss att hitta forskning om klienters erfarenhet av 
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socialtjänsten när de söker hjälp och stöd för sitt missbruk anser vi att det finns en 

kunskapslucka inom detta området. Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en 

akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social 

sammanhållning, skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors 

resurser (Akademikerförbundet SSR, 2014). Detta relaterat till vår studie då missbrukare 

är en utsatt grupp i samhället och socialtjänsten bedriver socialt arbete med målgruppen. 

Definitionen av socialt arbete går även hand i hand med Socialtjänstlagen då den har till 

syfte att ge stöd och hjälp samt verka för att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 

egna resurser.  

Enligt SoL 5 kap 9 § (SFS 2001:453) ska socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården 

och noga bevaka att planen fullföljs. Socialsekreterare som jobbar inom socialtjänsten har 

till uppgift att handlägga ärende och ta beslut utifrån Socialtjänstlagen på uppdrag av 

socialnämnden. I vår studie har det sociala arbetet med missbrukare främst inneburit 

beslutsfattande om behandlande insatser för missbruksproblematiken.  

Vi vill med vår studie belysa vilka erfarenheter klienter har av socialtjänsten när de söker 

hjälp och stöd för sitt missbruk. Vi anser att det är viktigt att ta sig an både socialarbetarens 

och klientens perspektiv för att nå det bästa resultatet när det gäller att utforma hjälp och 

stöd för missbruksproblematik. En undersökning om klientens perspektiv kan då användas 

inom socialtjänstens evidensbaserade praktik.  Genom att belysa klientens perspektiv kan 

man se om socialtjänstens stödinsatser brister och på så vis utveckla stödinsatserna.  

1.5 Begreppsdefinitioner 

 
Nedan så kommer vi att förklara ett par begrepp som innefattar två lagar som är centrala i 

uppsatsen. Vi kommer även använda begreppen genomgående i både resultat och analysen. 

1.5.1 LVU 

Lagen (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som 

enligt 1 § LVU är avsedd att komplettera socialtjänstlagen (2001:453) när det gäller insatser 

inom socialtjänsten för barn och ungdom upp till 20 år om det kan antas att behövlig vård 

inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller 

henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

1.5.2 LVM 

Lagen (SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en lag som 

kompletterar socialtjänstlagen (2001:453) när den som ska vårdas inte frivilligt medverkar 

till behandling. Beslut om tvångsvård kan då beslutas av förvaltningsrätten enligt 5 § LVM. 
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1.6 Förförståelse  

Vår förförståelse om missbruk kommer från tidigare vetenskapliga studier om ämnet i 

relation till sociala problem i samhället. Vi har även från tidigare vetenskapliga studier fått 

förförståelse för hur socialt arbete bedrivs och socialsekreterares arbete generellt sett. Vår 

förförståelse skiljer sig åt till viss del då den ena studenten har praktiserat inom 

missbruksvården under en kort period. Denna arbetslivserfarenhet har dock inte gett insyn 

i socialtjänstens arbete med missbrukare utan har medfört ett klientperspektiv. Vi anser 

båda att vi har bristande kunskap om socialtjänstens arbete med klienter som har 

missbruksproblematik.  

2 Tidigare forskning 

 
Här nedan presenteras tidigare forskning som anses vara relevant för denna studie. Vi har 

sammanlagt valt att ta med fem studier. Den tidigare forskningen vi valt handlar om 

klienters och socialarbetare erfarenhet av det sociala arbetet inom socialtjänsten.  

2.1. Byråkratiskt förhållningssätt: 

 
Tre av studierna lyfter i sitt resultat fram nackdelar med att ha ett allt för professionellt 

förhållningssätt till klienter. Alexander och Charles (2009) har gjort en studie med syftet 

att undersöka socialarbetares upplevelse av relationen till klienter. Studien utgår ifrån 

intervjuer med 10 socialarbetare från Kanada som upplevt att deras klienter brytt sig om 

dem. Alexander och Charles (2009) har använt sig av en kvalitativ metod för att analysera 

det insamlade materialet. Alexander och Charles (2009) beskriver att relationen mellan 

socialarbetare och klient är bunden av både professionella riktlinjer och praktisk teori. 

Riktlinjerna skapar gränser mellan socialarbetaren och klienten som begränsar typen av 

interaktion som kan ske. Motivationen för riktlinjerna anses vara behovet av att skydda 

klienter från skadan som kan uppstå av det ojämna maktförhållandet i relationen mellan 

socialarbetare och klient. Alexander och Charles (2009) menar att ett professionellt 

förhållningssätt i relationen till en klient kan få oetiska konsekvenser både för 

socialarbetaren och klienten. Ett standardiserat och opersonligt förhållningssätt när 

socialarbetaren ska stödja klienten kan uppfattas som nedlåtande och respektlöst. 

Envägskommunikation från socialarbetarens sida betonar att klienten är oförmögen att 

skapa en relation som har betydelse för deras livserfarenhet.  

Ylvisaker (2011) har gjort en studie med syftet att undersöka hur klienter som får 

socialbidrag i Sverige och Norge upplever bemötandet av handläggare inom ekonomiskt 

bistånd. Studien utgår från 24 intervjuer med män och kvinnor som får socialbidrag samt 

14 intervjuer med biståndshandläggare från Norge. Ylvisaker (2011) utgick från 

snöbollsmetoden för att hitta intervjupersoner som fick socialbidrag i Sverige och fick 

intervjua sju kvinnor och fyra män. Samma teknik användes sedan i Norge både för att 

hitta klienter och biståndshandläggare att intervjua. Ylvisaker (2011) fann tio kvinnor och 
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tre män samt 14 kvinnliga biståndshandläggare på fem olika kontor för ekonomiskt 

bistånd. Ylvisaker (2011) använde sig av grounded theory för att hitta återkommande 

teman och mönster i relationen mellan klient och socialarbetare. Ylvisaker (2011) beskriver 

i sitt resultat att den regelorienterade biståndshandläggaren tenderar att göra en snabb 

analys av klientens situation för att sedan använda sig av de byråkratiska riktlinjer som 

finns att tillgå för att bedöma vilken hjälp klienten har rätt till. Den regelorienterade 

biståndshandläggaren var även mer benägen att hitta förklaring till klientens situation i 

klientens livsföring.  

Fischer och Neale (2008) har gjort en studie med syftet att undersöka missbrukares 

delaktighet i planering av sin behandling. Studien utgår ifrån 187 semistrukturerade 

intervjuer med klienter och socialarbetare inom missbruksvården i Storbritannien. Även 

Fischer och Neale (2008) lyfter fram att det byråkratiska förhållningssättet spelar en stor 

roll i relationen mellan socialarbetare och klient. Fischer och Neale (2008) menar att 

socialarbetarens auktoritet gav deras åsikt mer tyngd än klientens, vilket medförde att 

socialarbetaren alltid fick sista ordet när något skulle beslutas. 

2.2 Klientdelaktighet 

 
Rosenberg och Hillborg (2016) har gjort en studie om brukarinflytande inom 

missbruksvården och psykiatrin i Sverige på uppdrag av Sveriges Kommuner och 

Landsting. Rosenberg och Hillborg (2016) gjorde först en systematisk litteraturöversikt för 

att sedan använda sig av både en enkätstudie samt semistrukturerade telefonintervjuer. 

Rosenberg och Hillborg (2016) lyfter i sitt resultat fram att användarbaserad kunskap inom 

evidensbaserad praktik i socialtjänsten kan skapa organisationsstrukturer som främjar 

klientdelaktighet. Rosenberg och Hillborg (2016) lyfter även fram att klientdelaktighet kan 

leda till att minska den ojämna maktbalansen mellan socialtjänsten och klienten, öka 

deltagandet inom missbruksvården, bidra till ökat självförtroende hos klienter samt minska 

känslan av stigmatisering. Chatwin (2010) har gjort en kvalitativ fallstudie mellan 

Nederländerna, Danmark och Sverige för att undersöka klientdelaktighet inom 

missbruksvården och narkotikapolitiken. Chatwin (2010) lyfter i sin studie fram att 

klientdelaktighet inom missbruksvården kan leda till effektivare behandling, mer 

informerade beslut och en förändring av allmänhetens syn på missbrukare. Vidare lyfter 

Chatwin (2010) fram att klientdelaktighet leder till empowerment och en ökning av 

livskvaliteten hos klienten inom missbruksvården. Fischer och Neale (2008) belyser i 

studien att klientdelaktighet inom socialtjänsten blivit vanligare de senaste åren. När 

klienter får ökad delaktighet inom socialtjänsten kan detta leda till att de får mer kontroll 

över sina liv vilket i sin tur kan hjälpa dem få bättre självförtroende och självkänsla. Ökad 

delaktighet leder även till att nya klienter inom missbruksvården i större utsträckning 

stannar i behandling längre och har en mer positiv upplevelse av behandlingen än klienter 

som inte känner att de får vara delaktiga. Ylvisaker (2011) uppger i sitt resultat att de 

klienter som fått möjligheten att beskriva sin livssituation och känner sig hörda har en 

positiv erfarenhet av socialtjänsten. Ylvisaker (2011) beskriver att den klientorienterade 

biståndshandläggaren inte var lika påverkad av de byråkratiska riktlinjerna utan lyssnade på 
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klientens upplevelse av sin livssituation och var mer benägen att se strukturella förklaringar 

till klientens situation.  

2.3 Svårigheter att möjliggöra klientdelaktighet 

 
Ylvisaker (2011) lyfter i sitt resultat fram att majoriteten av klienterna hade upplevelsen av 

att biståndshandläggaren ignorerat, inte helt adresserat eller omdefinierat deras behov. En 

av de svenska kvinnorna i studien beskriver att hennes biståndshandläggare inte har någon 

förståelse för hennes situation. Fischer och Neale (2008) beskriver i sitt resultat svårigheter 

med att möjliggöra klientdelaktighet. I intervjuerna framkom att ett litet antal socialarbetare 

och klienter uppfattade missbrukare som manipulerande och opålitliga. Utifrån den synen 

på missbrukare ansågs det varken möjligt eller lämpligt att ge klienten delaktighet i beslut 

om sin behandling. Ett vanligare svar bland socialarbetare var att klienterna hade 

orealistiska förväntningar på hur snabbt de kunde få komma på behandling, vilket stöd 

som kunde erbjudas och hur lätt avhållsamhet uppnås. Många av klienterna hade 

förväntningar om att behandlingen skulle vara en snabb lösning på deras 

missbruksproblem och sökte i desperation hjälp. Denna desperation skapade i sin tur 

problem med delaktigheten i behandlingens utformande på grund av att klienterna var 

motvilliga att ifrågasätta socialarbetarens beslut i tron om att det skulle göra socialarbetaren 

uppretad eller sakta ner processen. Vissa klienter uppgav att de inte var intresserade av att 

vara delaktiga i processen eller att de upplevde sig stressade av att ta beslut om 

utformningen av behandlingen.  

Fischer och Neale (2008) betonar även i sin studie att både klienten och socialarbetaren 

ansåg att socialarbetaren besatt expertisen vilket ledde till en ojämn maktbalans i relationen. 

Chatwin (2010) beskriver i sin studie att klienter inom missbruksvården uppfattas som 

oberäkneliga vilket kan leda till en pessimistisk inställning hos socialarbetarna som arbetar 

med att skapa klientdelaktighet. Vidare beskriver även Chatwin (2010) den ojämna 

maktbalansen mellan klient och socialarbetare som ett hinder för klientdelaktighet. 

Chatwin (2010) lyfter fram att det är orealistiskt att tro att relationen mellan klient och 

socialarbetare kan vara jämlik i makt då socialarbetaren både har beslutsmakten och 

ekonomiskt stöd av sin organisation. Fischer och Neale (2008) lyfter även fram att 

strukturella faktorer påverkar möjligheten till klientdelaktighet. Socialarbetarna beskrev att 

de hade begränsade ekonomiska resurser, begränsade platser att tilldela klienter behandling 

och långa väntetider att ta hänsyn till. Även Ylvisaker (2011) lyfter fram att de 

administrativa kraven på biståndshandläggaren minskar möjligheten att göra klienter 

delaktiga i processen. I Fischer och Neales (2008) studie beskrev socialarbetare att de 

upplevde en svårighet att balansera klienternas önskemål med de övriga faktorerna som 

påverkade möjligheten till delaktighet. Rosenberg och Hillborg (2016) lyfter i sitt resultat 

fram att attityder inom socialtjänsten kan vara ett hinder för klientdelaktighet. Det 

framkom även i studien att både landsting och kommuner har en tradition av att arbeta 

utifrån paternalistiska principer. Vidare beskrivs bristen på resurser och kompetens om 

hur man går tillväga med beslutsfattande och arbetsprocesser i samarbete med klienter som 

hinder för att främja klientdelaktighet.   
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3 Teoretisk referensram 

 
Resultatet kommer att analyseras utifrån teorierna stigma, makt och empowerment. Dessa 

teorier är relevanta då personer som har missbruksproblematik kan ses som en 

stigmatiserad grupp i samhället. Vidare spelar makt och empowerment en viktig roll i 

relationen mellan klient och socialarbetare. 

3.1 Stigma 

I denna studie har vi valt att använda oss av teorin om stigma då vi anser att missbrukare 

är en stigmatiserad grupp i samhället. På grund av den rådande stigmatiseringen av 

missbrukare i samhället finns det en risk att socialarbetare särbehandlar individer med 

missbruksproblematik vilket kan leda till att de inte får den hjälp de är berättigade.   

Enligt Goffman (2014) ingår alla individer i någon form av grupp som stigmatiseras av en 

annan grupp, vilket både individen och samhället är omedvetna om. Ett tydligt exempel 

på en stigmatiserad grupp är missbrukare som tillskrivs negativa egenskaper som grupp 

vilket kan leda till ett utanförskap i samhället. Goffman (2014) beskriver stigma som ett 

avvikande attribut hos en individ som tenderar att reducera individen till att vara endast 

det som själva stigmat symboliserar. Goffman (2014) menar att stigmatisering syftar på en 

grupp människor som ingår under en social kategori som andra kan ha en negativ bild utav. 

Det är de avvikande egenskaperna hos gruppen som diskrimineras av andra medlemmar i 

samhället och dessa diskriminerade grupper kallas för utegrupper. Det som avgör de 

sociala kategorierna som kan bidra till stereotyper omfattas av både synliga och osynliga 

egenskaper. Stigma kan vara relaterat till både utseendet och beteendet, social 

stigmatisering antar dock att den typ av stigmatisering kan försämra de sociala villkoren 

för den enskilda individen. En form av överlägsenhet mot de grupper eller enskilda 

individer som avviker från normerna, exempelvis missbrukare och ekonomiskt utsatta 

individer. Stigma används ofta för att tydliggöra stigmatisering och av forskare som 

försöker finna sammanhang mellan avvikande beteenden och samhällets reaktioner.  

Vidare förklarar Goffman (2014) att man kan urskilja tre olika typer av stigman: fysiskt, 

psykiskt och tribalt. Fysiska stigma förklaras som kroppsliga missbildningar av olika slag. 

Det psykiska stigmat beskrivs som den personliga karaktärens olika egenskaper som kan 

tolkas som onaturliga lidelser, viljesvaghet eller bristande hederlighet. Den tredje typen av 

stigmatisering är det tribala stigma som bygger på ras, religion och nation. Vi människor är 

beroende av varandra för vår sociala och fysiska överlevnad, därför är det oerhört viktigt 

att individen kan identifiera sig till vilka som är ens vänner och vilka som är ens fiender 

och vilken typ av social- och klass status de har. Goffman (2014) förklarar att det är 

samhället som avgör vilka medel som kommer till användning för att kunna skilja 

människor åt och kategorisera dem samt de egenskaper som anses som vanliga och 

naturliga för de människor som ingår i de olika kategorierna. Den sociala omgivningen 

bestämmer vilken typ av människor som återfinns i de olika kategorierna. De sociala 

spelreglerna som existerar i den miljön gör att vi människor vet vad vi kan förvänta oss att 

möta i den miljön och är någon avvikande för de sociala spelreglerna så blir den 
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automatiskt stigmatiserad. Goffman (2014) beskriver att då stigma inte går att dölja tvingas 

individen att anpassa sig och leva med begränsningen det medför samt ställas ansikte mot 

ansikte med fördomar i vardagen.  

 

 
3.2 Makt 
 
Vi har valt att använda oss av olika teorier om makt för att analysera relationen mellan 

socialarbetare och klient. Vi anser att det är en komplex relation som påverkas av många 

faktorer. Genom att använda maktteorier vill vi även belysa klientens utsatta position när 

den ber om stöd och hjälp.  

Foucault (1980) beskriver makt som något relationellt som inte kan förvärvas, avhävdas 

eller delas. Makten utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer. Vidare beskriver Foucault (1980) att maktaspekten finns inneboende i alla 

sociala relationer och utövas både underifrån och ovanifrån. Foucault (1980) beskriver 

även att sedan 1600-talet har makten utvecklats som en disciplin mot kroppen i form av 

fängelsestraff. Anledningen till att fängelsestraffen användes var att brottslingar inte ansågs 

ha förmågan att disciplinera sig själv, därav var brottslingarna tvungna att bli disciplinerade 

i fängelset för att kunna återgå till samhället igen. 

När man definierar begreppet makt brukar man betona både maktutövningen och 

maktresurserna. Själva grunden för maktutövningen är tillgången till maktresurserna. Det 

som kännetecknas som maktutövning är möjligheten att i en social relation få igenom sin 

egen vilja trots att det går emot motpartens vilja eller intresse. Det som avgör hur mycket 

makt en individ har i relation till motparten är tillgången på maktresurser (Swärd & Starrin, 

2006). 

Franzèn (2010) beskriver tre maktbegrepp: intentionell makt, strukturell makt och 

relationell makt. Det intentionella maktbegreppet utgår ifrån att en aktör har makt, i 

varierande mängd, och en vilja att använda den för att uppnå en bestämd avsikt. Den 

strukturella makten innebär att det finns ett bestämt förhållande mellan två eller fler parter, 

vilket medför att det finns en över- och underordning mellan parterna. Enligt det 

strukturella maktbegreppet så har samhället en bestämd uppsättning förhållande mellan 

olika positioner som i sin tur styr de flesta andra förhållandena i samhället. Det relationella 

maktbegreppet gör det möjligt att ta hänsyn till både aktörens handlande och 

maktstrukturerna aktören verka inom. Den relationella makten mellan klient och 

socialarbetare beskrivs som ojämn redan innan de möts. Socialarbetaren har 

professionaliteten, socialtjänstlagen och socialkontoret till sitt förfogande och klienten är i 

behov av stöd och hjälp oavsett om den anser det själv eller om behovet är tillskrivet. Även 

Swärd och Starrin (2006) beskriver makt i det sociala arbetet mellan socialarbetare och 

klient som en ojämlik maktrelation där socialarbetare har tillgång till organisation, kunskap 

och professionalitet. Dock kan klienten utöva motstånd och är på så vis inte helt maktlös. 

Klienten kan inleda en förhandling om insats, motsätta sig förslag eller utebli från möte. 
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Klienter kan även bilda klientorganisationer med avsikten att påverka maktförhållandet 

mellan klient och socialarbetare. 

Foucault (1983) använder metaforen pastor för att förklara en annan form av makt som 

återfinns i demokratiska samhälle. Pastoralmakt härstammar från de kristna traditionerna 

då pastorn hade ett ansvar för sin församling. Pastorns ansvar var dels att leda sin 

församling till ett gudfruktigt liv men även att bistå med sin service om någon i 

församlingen var i behov av hjälp. Foucault (1983) menar att församlingen är beroende av 

pastorn för att leda dem i rätt riktigt men samtidigt så är pastorn behjälplig vid behov. 

Pastorn använder således sin makt både för att skydda och hjälpa församlingen. Foucault 

(1983) beskriver att kyrkans roll har försvagats i det moderna samhället men att 

pastoralmakten lever kvar i olika samhällsinstitutioner. 

Swärd och Starrin (2006) beskriver begreppet paternalism som en form av maktutövning 

av en person i myndighetsroll. Paternalism inom socialt arbete innebär att klientens 

valmöjligheter eller handlingar begränsas av socialarbetaren med motivet att det är för 

klientens eget bästa utan att den har gett sitt uttryckliga medgivande. Socialarbetaren utgår 

ifrån att klienten inte vet vad som är bäst för hen själv utan att det är en fråga för de som 

besitter expertisen. Klienten ses som en människa med inre problem och 

karaktärsstörningar, oförmögen att förstå sitt eget bästa. En annan form av paternalism 

inom det sociala arbetet i modern tid är de allt högre kraven på motprestation för att bevilja 

exempelvis socialbidrag. Detta har lett till att klienterna i allt högre grad blivit föremål för 

kontroll och övervakning. Denna form av paternalism betonar klientens skyldigheter 

snarare än dennes rättigheter.   

3.3 Empowerment 

 
Vi har valt att använd teorin om empowerment som ett komplement till teorierna om 

makt. Själva grundfundamentet inom socialt arbete är att främja självbestämmande och 

empowerment för att motverka den ojämna maktbalans som finns inneboende i relationen 

mellan socialarbetaren och klienten. Vi vill även belysa de fördelar som empowerment 

främjande arbete medför för klienten.  

Askheim (2012) förklarar teorin först som ett ord, power, vilket empower ursprungligen 

kommer ifrån. Den svenska översättningen på power är styrka och makt. Askheim (2012) 

beskriver empowerment som ett begrepp som bemäktigar sig kraft, styrka och makt.  I 

detta sammanhang handlar empowerment om att ge kraft, styrka och makt till en individ 

eller grupp som befinner sig i en utsatt position i samhället. Genom empowerment så 

motverkar man de krafter som försöker hålla dem kvar i den utsatta positionen och ger 

dem ett större inflytande över sina liv. Askheim (2012) beskriver hur empower begreppet 

idag används i sammanhang med olika grupper i samhället som anses vara i en utsatt 

position exempelvis drogmissbrukare, homosexuella och personer med psykiska 

sjukdomar. 
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Moula (2009) förklarar att i svenskan så finns det inget passande ord för empowerment, 

begrepps som har använts för att beskriva begreppet är sådana som egenmakt och hjälp 

till självhjälp. Vidare beskriver Moula (2009) att empowerment även innebär intentioner 

och processer vars huvudsyfte är att upptäcka och utveckla möjligheterna både inom och 

runt individer, familjer och samhällen. Moula (2009) beskriver empowerment genom tre 

dimensioner som består av att den enskilde individen ska kunna utveckla en mer positiv 

självbild, samla kunskap för att kunna analysera den sociala och politiska verkligheten samt 

för att förbättra resurser genom att utveckla användbara kompetenser. Moula (2009) 

förklarar vidare begreppet som att hjälpa klienter att samla mod till att ta egna beslut och 

handlingar i sitt liv, samt stärka sin kompetens och självförtroende. Swärd och Starrin 

(2006) beskriver empowerment inom det sociala arbetet som både en teori och en metod. 

Empowerment i teorin har utvecklats med målet att människor gemensamt ska nå kontroll 

över sina liv för att i sin tur kunna tillfredsställa sina behov. Empowerment som metod 

används som en vägledning för hur socialarbetare ska kunna stärka individer som inte anser 

sig ha någon makt, så att de kan skapa självkontroll över sitt egna liv. Swärd och Starrin 

(2006) beskriver att genom empowerment så ska socialarbetaren stärka den utsatta 

individen och uppmuntra individen till att ta egna beslut samt medverka i samhället. 

Socialarbetaren ska även ta till sig av klientens önskemål och synpunkter när det bestäms 

vilken typ av åtgärd som är lämplig för att tillgodose klientens behov. 

Askheim och Starrin (2012) beskriver att det sociala arbetet är omgett av regler och 

restriktioner som påverkar mötet med klienten och beslut som tas om klienten. Dessa 

regler och restriktioner kan krocka med socialarbetarens professionella övertygelse. Vidare 

belyser Askheim och Starrin (2012) att det sociala arbetet har en lång väg kvar innan det 

kan sägas bedriver empowerment främjande arbete med klienter. Snarare är det så att olika 

delar av människobehandlande institutioner bidrar till att klienten känner sig nedvärderad 

och förödmjukade i mötet med dem som har till uppgift att hjälpa dem. Askheim och 

Starrin (2012) menar att socialarbetaren har svårt att bedriva empowerment främjande 

arbete på grund av att myndigheten där den arbetar är en del i ett socialt system som 

rutinmässigt nedvärderar minoritetsgrupper. Det kan gå så långt att socialarbetaren inte 

själv märker att den har fördomsfull attityd mot vissa grupper och att den negativa 

värderingen blir styrande i det sociala arbetet. Askheim och Starrin (2012) förklarar att 

konsekvensen kan bli att vissa grupper drar sig för att söka hjälp som de är berättigade till. 

4 Metod och empiriskt material 

4.1 Kvalitativ metod 

 
Då syftet med vår studie var att undersöka vilka erfarenheter personer med 

missbruksproblematik har av socialtjänsten ansåg vi att en kvalitativ intervjustudie var 

lämpligast. Inom kvalitativ forskning har man en induktiv syn på förhållande mellan teori 

och praktik, teorin genereras således utifrån forskningsresultatet. Den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten inom kvalitativ forskning brukar beskrivas som tolkningsinriktad. 
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Tyngdpunkten ligger på att skapa en förståelse av den sociala verkligheten utifrån 

intervjupersonernas tolkning av denna verklighet (Bryman, 2011). 

Vi utgick från en idealistisk position i vår studie och använde oss utav en hermeneutisk 

process för att tolka intervjupersonernas svar. Tolkning handlar om att försöka hitta fram 

till meningen i budskapet som ges av intervjupersonen medan förståelse handlar om vår 

subjektivt grundade förmåga till empati. Genom en process mellan del och helhet tolkar 

man sig fram till en förståelse av substansen (Holm Ingemann, 2016). När vi tolkar en 

intervjupersons svar blir det en del och alla intervjupersoners svar är helheten. Vi gjorde 

således en jämförelse av delen i relation till helhet för att hitta skillnader och likheter mellan 

intervjupersonernas svar.  

När man använder sig av en hermeneutisk process för att söka kunskap behöver man vara 

medveten om sin förförståelse av kunskapen. Som människa har man fördomar och tankar 

som man tar med sig in i processen. Genom att vara medveten om sina fördomar kan man 

utmana dem och ersätta dem med ny kunskap (Holm Ingemann, 2016). Vår egen 

förförståelse finns beskriven i inledningen.  

4.2 Urval 

 
Vi tog kontakt med en ideell förening för drogfria missbrukare via telefon för att få tillåtelse 

att komma dit och presentera oss och vår studie. När vi väl var på plats så hänvisade den 

ansvariga för föreningen oss till en person som kunde tänka sig att delta i vår studie. 

Intervjupersonen hänvisade oss sedan vidare till nästa intervjuperson vilket medförde att 

vi använde oss av snöbollsmetoden. Andersson och Ahnlund (2008) beskriver att 

snöbollsmetoden innebär att man blir hänvisad till människor som uppfyller 

urvalskriterierna som kan tänkas vilja delta i studien. Dessa människor hänvisar i sin tur 

intervjuaren vidare till andra som kan tänkas delta i studien. 

 

Vi har valt att avidentifiera våra intervjupersoner och endast beskriva dem som 

intervjuperson 1 till och med 8 för att behålla deras anonymitet. Intervjupersonernas ålder 

varierade från 20 årsåldern till 60 årsåldern. Vi har även valt att utelämna vilken förening 

som vi besökt och vilken kommun föreningen är belägen i för att värna om 

intervjupersonerna anonymitet. Vi har intervjuat både män och kvinnor men majoriteten 

av intervjupersonerna var män. En förklarande faktor till att majoriteten av 

intervjupersonerna var män kan vara att det enligt folkhälsomyndigheten är övervägande 

del män som får narkotikarelaterad vård i Sverige. För att behålla den interna anonymiteten 

så har vi valt att utelämna vilket kön intervjupersonen har i studien. Vidare anser vi inte att 

det har någon större betydelse för vår studie vilket kön intervjupersonen har då vi inte 

undersöker om det finns någon skillnad i erfarenhet av socialtjänsten mellan könen. 
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4.3 Datainsamling och genomförande 

 
Vi använde oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerad intervju där man ställer frågor till 

intervjupersonen kring ett specifikt tema, men att intervjupersonen har stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget vis. Den som intervjuar behöver inte följa intervjuguiden till 

punkt och pricka samt att det kan ställas följdfrågor på intervjupersonens svar. 

Intervjuprocessen ska vara flexibel och tyngdpunkten ligger på hur intervjupersonen 

uppfattat och tolkar frågorna. 

Vi har inspirerats av livshistorier som metod för datainsamling. Därför använde vi oss av 

intervjuer som bygger på livshistorier från personer som har missbruksproblematik och 

deras erfarenheter av socialtjänsten när de sökte hjälp för sitt missbruk. Vi ville med vår 

studie belysa missbrukarens perspektiv och förmedla deras livshistorier i hopp om att öka 

förståelsen för deras utsatta position i samhället. Enligt Öberg (2015) så är livshistoriskt 

material en retrospektiv berättelse och kan bestå av biografier, journaler och intervjuer. 

Syftet med livshistorier blir att synliggöra de sociala, ekonomiska, kulturella och historiska 

krafter som påverkar människors möjligheter utifrån de samhälleliga och historiska 

förutsättningar som tillhandahålls. Vi inledde intervjuerna genom att be intervjupersonerna 

beskriva sin livshistoria med utgångspunkten om hur deras missbruk började, vilket 

medförde att intervjupersonerna kändes sig mer bekväma i inledningen av intervjun. 

Genom att be intervjupersonerna beskriva sin livshistoria öppnade de sig för oss, vilket i 

sin tur gav oss möjligheten att ställa följdfrågor som kunnat upplevas som jobbiga om vi 

inlett med dem. Ahrne och Svensson (2011) förklarar att även om intervjun planeras 

omsorgsfullt och intervjuaren visar en förståelse för den individ som blir intervjuad, så 

finns det aspekter under en intervju som det inte går att förbereda eller kontrollera. Ahrne 

och Svensson (2011) syftar på att det är två olika individer som möts och det kan utspela 

sig på olika vis om intervjupersonen känner sig så trygg eller inte med att prat om känsliga 

ämnen. 

Vi besökte den ideella föreningen fyra gånger totalt och det var varierande antal 

intervjupersoner som var villiga att bli intervjuade varje gång. Samtliga intervjuer 

genomfördes i ett avskilt rum i föreningens lokal på anvisning av den ansvariga för 

föreningen. Intervjuerna skedde enskilt och var mellan 30-60 minuter långa. Vi valde båda 

att medverka under alla intervjuer då vi ville minimera chansen att gå miste om information 

som var viktig för studien. Genom att båda närvarade vid intervjuerna så kunde den ena 

leda intervjun samtidigt som den andra observerade och antecknade under intervjuns gång. 

Det gav även ett tillfälle för den som inte ledde intervjun att ställa följdfrågor då den som 

intervjuar har fullt fokus på intervjupersonen. Bryman (2011) beskriver att anledningen till 

att föra anteckningar under intervjuernas gång är för att inspelningen kan misslyckas samt 

att man kan få med ansiktsuttryck och kroppsspråk i anteckningar vilket man inte fångar 

upp vid inspelning. Att föra anteckningar under intervjuer är en grund som kan vara 

gynnsam när man är två personer som genomför intervjun. Då en av oss kan ställa frågor 

medan den andra kan fokusera sig på att föra anteckningar samt fånga upp det som 

inspelningen inte kan såsom kroppsspråk, gester och grimaser. Vi valde att spela in våra 



 

 13 

intervjuer med hjälp av en applikation på våra mobiltelefoner. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2017) nämner att för den som bara gör ett fåtal intervjuer så räcker det att spela in 

intervjuerna med hjälp av en mobiltelefon. 

 

Vi satte inte något begränsat antal intervjuer då vi ville få så mycket variation som möjligt 

av människors erfarenhet och upplevelser. Vi avslutade istället studien när vi ansåg att 

mättnad uppstått. Andersson och Ahnlund (2008) beskriver att mättnad innebär att data 

blir utbytbar mot tidigare data, dock kan man aldrig vara helt säker på att detta sker i en 

begränsad studie. Vi upplevde mättnad efter vi utfört åtta intervjuer då intervjupersonernas 

svar började likna varandra om deras erfarenheter av socialtjänsten. Ahrne & Svensson 

(2017) menar att när man som intervjuare upplever att man börjar känna igen svaren och 

ett mönster i svaren återkommer i ett flertal av ens intervjuer kan det ses som en form av 

mättnad. För att vara på den säkra sidan är det bra att göra några intervjuer till om 

möjligheten finns.  Det går dock inte att i förhand veta exakt när mättnad är uppnådd utan 

är något man ser under tidens gång. 

4.4 Etiska överväganden och principer 

 

Forskningsetik inom kvalitativ forskning handlar främst om att vara medveten om och 

reflektera över hur man behandlar personer som medverkar i forskningen. Detta görs för 

att i största möjliga mån skydda dem från skador och kränkningar som medverkan i 

forskningen kan innebära. Den etiska problematiken uppstår då forskning kan bidra till 

förbättringar för samhället och medborgarna. Därav måste ett etiskt övervägande göras 

mellan att skydda de medverkande i forskningen och forskningens nytta för samhället och 

medborgarna (Vetenskapsrådet, 2017). 

I vår studie har vi tagit hänsyn till att deltagarna har en utsatta position i samhället på grund 

av sitt missbruk och stigmat som förknippas med ett missbruk. Missbruk är ett känsligt 

ämne vilket har inneburit att vi har varit väldigt noga med att behålla intervjupersonernas 

anonymitet. Vi har i största möjliga mån försökt värna om den interna anonymiteten 

mellan intervjupersonerna. Detta har dock varit svårt på grund av att vi vistats i en lokal 

där intervjupersonerna umgås och på så vis har de sett varandra gå in i intervjurummet. 

Samtidigt har intervjupersonen varit öppna med sin medverkan i studien och diskuterat 

sina erfarenheter sinsemellan. Av den anledningen tror vi inte att de tagit någon större 

skada av att den interna anonymiteten varit låg. Vi har även varit respektfulla under 

intervjuernas gång med de frågor vi ställt för att inte skada deltagarna känslomässigt. 

Under studiens gång följde vi vetenskapsrådets fyra etiska principer: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2011). Vi inledde 

intervjuerna med att dela ut vårt missivbrev som informerade om ändamålet med studien. 

Sedan informerade vi om att medverkandet i studien var frivilligt och bad 

intervjupersonerna skriva under en samtyckesblankett. Vi berättade för intervjupersonerna 
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att vi avidentifierar alla som medverkar i studien samt att det bara är vi som har tillgång till 

materialet. Till sist informerade vi intervjupersonerna att det materialet vi samlar in till vår 

studie endast används för att uppfylla studien ändamål. 

4.5 Analysmetod 

 
Efter vi avslutat intervjuerna började vi med transkribering av inspelningarna för att få en 

överskådlighet av datan vi samlat in. Vi delade upp våra intervjuer och transkriberade fyra 

intervjuer var. Transkriberingen genomfördes enskilt och vi spelade upp intervjuerna med 

hjälp av våra mobiltelefoner samtidigt som vi skrev. Vi använde lite olika metod när vi 

transkriberade då Joanna skrev med intervjuarens frågor men Niklas utelämnade dessa. 

Joanna skrev ordagrant ner det intervjuperson sa medan Niklas utelämnade ord som hmm, 

ehh och öhh. Vi skrev inte om orden som intervjupersonerna använde utan behöll 

intervjupersonernas ordval i transkriberingen. Transkriberingen gav 27 sidor text som vi 

skrev ut och gick igenom tillsammans.  

För att analysera datan använde vi oss av en tematisk analysmetod. Vi använde oss av 

överstrykningspennor i olika färger för att identifiera teman vi ansåg var relevanta för 

studien. Vi läste igenom utskrifterna flera gånger för att vara säkra på att vi inte missat 

någon viktig information. När vi ansåg att vi hade hittat teman så skrev vi in dem i en 

matris för att på ett överskådligt sätt se vårt resultat. Bryman (2011) beskriver att tematisk 

analys utgår ifrån att skapa ett index av centrala teman och subteman som sedan ställs upp 

i en matris, detta kallas även att skapa ett framework. För att identifiera teman kan man 

exempelvis titta efter repetitioner, typologier, metaforer samt språkliga kopplingar. 

Riktlinjer när man skapar ett framework är att ange var i utskriften utdraget är hämtat. Man 

ska även i största möjliga mån behålla intervjupersonens språk och begränsa mängden 

material så gott det går. 

 

Positiv erfarenhet Negativ erfarenhet Motstånd Stämplad  

”Jag tycker jag blev 
sedd och hör direkt och 
fick ett fantastiskt 
mottagande.” 
Intervjuperson 1 

”jag har inte så bra 
erfarenhet av soc, jag 
tycker de var väldigt 
dominanta och 
utnyttjade sitt över tag i 
många situationer” 
Intervjuperson 5 

”Tar man inte deras 
skit så får man ingen 
hjälp alls, det är väl 
klart man blir 
förbannad, man 
kommer bara längre 
och längre från 
samhället” 
Intervjuperson 8  
 

”Jag har brusat upp 
ett par gånger för att 
jag känt att jag blivit 
behandlad som en 
mindre värd 
människa” 
Intervjuperson 8 

 
Tabell 1: Denna tabell är ett exempel på hur vårt framework såg ut.   
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4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet                

En kvalitativ studies trovärdighet gäller i vilken utsträckning forskaren kan visa att deras 

data är exakta och träffsäkra. Inom kvalitativ forskning finns det dock inget absolut sätt att 

visa att resultatet är rätt. Istället ska man som forskare försäkra att undersökningens 

kvalitativa data producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis 

(Denscombe, 2009). Vi anser att vår kvalitativa data har producerats och kontrollerats efter 

bästa förmåga. 

Tillförlitlighet i en studie bygger på om en annan forskare skulle komma fram till samma 

slutsats om de utförde en liknade studie (Denscombe, 2009). I vår studie är tillförlitligheten 

låg då det är omöjligt att frysa en social miljö. Om en annan forskare skulle genomföra 

samma studie med andra intervjupersoner är det inte säkert att den får samma svar som 

oss utifrån det faktum att alla individer har olika upplevelser om deras sociala verklighet. 

Dock kan man öka tillförlitligheten genom att tydligt redogöra för metoder, analys och 

beslutsfattande för att visa läsaren de undersökningslinjer som ledde fram till slutsatsen 

(Denscombe, 2009). Bryman (2011) menar att replikationen är svår i kvalitativa 

forskningsstudier på grund av att undersökningen är ostrukturerad och ofta beroende av 

forskarens egen uppfinningsrikedom. I en kvalitativ undersökning är det forskaren som är 

det viktigaste redskapet vid datainsamlingen. Det tenderar att leda till att forskaren 

observerar och registrerar det som forskaren själv anser vara av intresse för studien. 

Vår kvalitativa studie baserades på ett litet antal intervjuer vilket medför att 

generaliserbarheten blir låg. Använder man istället begreppet överförbarhet så ökar 

möjligheten att använda sig av studiens slutsats i liknande miljöer. Genom att ge läsaren 

relevanta detaljer att basera en jämförelse på för att kunna bedöma i vilken utsträckning 

fynden är överförbara (Denscombe, 2009). Vi anser att utifrån vår detaljerade beskrivning 

skulle fynden i vår studie förmodligen kunna överföras till andra klienter i liknande miljö.  

4.7 Metoddiskussion 

 
Vi valde att undersöka klienters erfarenhet av socialtjänsten, då vi ansåg att det är var 

intressant ämne och att det fanns en stor kunskapslucka i detta forskningsområde. Syftet 

med studie formulerades utifrån att vi ville fördjupa vår egna kunskap om hur människor 

med missbruk upplever sin kontakt med socialtjänsten. Skälet till att vi valde att skriva om 

klientens erfarenhet av socialtjänsten var att det i första hand var något som vi själva tyckte 

var intressant. Vi anser även att mötet med socialtjänsten har stor innebörd för klienten då 

de redan nått botten samt har en utsatt position i samhället. 

Vi valde att basera studien på en kvalitativ studie samt använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer. Vi inspirerades av livshistorier som datainsamlingsmetod och bad våra 

intervjupersoner om ett litet utsnitt av deras livshistoria som rörde deras missbruk och 

kontakten med socialtjänsten. Därav valde vi att bara ha ett fåtal breda frågor i 

intervjuguiden. En fördel med att använda sig av ett utsnitt ur intervjupersonernas 

livshistoria är att man som intervjuare får en väldigt detaljerad beskrivning av 
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intervjupersonens erfarenhet. Vår upplevelse var att intervjupersonerna verkligen öppnade 

sig och delade med sig av känsliga information som vi förmodligen inte hade fått ta del av 

om vi använt oss av någon annan datainsamlingsmetod. Dock måste man som intervjuare 

komma ihåg att det är intervjupersonens upplevelse av händelser som den återger vid 

intervjutillfället. Det är med andra ord intervjupersonens subjektiva erfarenhet och dennes 

syn på vad som hänt vi tagit del av.  

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man med ett fåtal intervjuer kan få en stor mängd 

material. Man kan även se mönster och likheter/skillnader mellan intervjupersonerna 

relativt snabbt. Efter 6 intervjuer började vi ses liknande mönster hos intervjupersonerna, 

men vi valde ändå att genomföra ytterligare 2 intervjuer för att vara säkra på att de mönster 

vi sett inte var slumpmässigt. Hade vi använt oss av enkäter så hade vi troligen inter kunnat 

se ett mönster efter 8 svar. Dock hade en enkätstudie förmodligen kunnat generera ett mer 

generaliserbart resultat än de vi fick från vår intervjustudie. Ytterligare en fördel är att man 

kan ställa följdfrågor och skapa en relation till intervjupersonen som gör att den öppnar 

upp sig mer. Man kan även läsa av intervjupersonens kroppsspråk och anpassa sina frågor 

utefter intervjupersonens beteende. En nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att 

intervjuaren utifrån sin förförståelse ställer ledande frågor för att gynna studiens syfte. 

Ytterligare en nackdel kan vara att intervjupersonen vinklar sina svar för att framstå som 

oskyldig alternativt överdriver sin berättelse om socialtjänsten för att verkligen markera 

hur dåligt den blivit behandlad. Vid kvalitativa studier är det som ovan beskrivs även svårt 

att skapa generaliserbarhet då resultatet endast beskriver just dessa intervjupersonernas 

bild av sin sociala verklighet. 

I resultat och analysdelen har vi valt att benämna våra intervjupersoner som intervjuperson 

1-8 samt valt bort att skrivit personbeskrivning då vi ville skydda deras identitet i största 

möjliga mån. Intervjupersonerna har varit både män och kvinnor men vi har valt att 

benämna alla för intervjuperson för att avidentifiera dem så mycket som möjligt. Vi ansåg 

även att intervjupersonernas kön inte spelade någon avgörande roll för syftet med vår 

studie då vi inte avser att undersöka om det finns någon skillnad mellan kvinnor och mäns 

erfarenhet av socialtjänsten. 

Det var även svårt att hitta personer som ville ställa upp på att bli intervjuade, vilket kan 

bero på att detta är ett känsligt ämne och att dessa personer har en utsatt position i 

samhället. Vi besökte den ideella föreningen för missbrukare ett flertal gånger för att 

komma i kontakt med personer som var villiga att bli intervjuade.  

Vårt urval av intervjupersoner valdes utifrån personer från samma ideella förening vilket 

begränsade vårt urval jämfört med om vi hade fått chansens till att intervjua personer från 

olika föreningar. Om vi intervjuat personer från olika föreningar så hade vi kanske fått mer 

material och större variation i svaren vilket kunnat leda till ett annat resultat. Då vi hade 

en begränsad tid valde vi att intervjua personer över 18 år för att det hade medfört 

målsmans godkännande om de var under 18 år. Vidare kommer vi nedan även diskutera 

de etiska övervägande vi haft angående personer under 18 år. 
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Ett av de etiska övervägande som vi haft i baktanke under studiens gång var att vi inte vill 

ha intervjupersoner under 18 år, på grund av att vi ansåg att personer under 18 år påverkas 

mer negativt av att medverka i studien. Är intervjupersonen under 18 år krävs även 

målsmans godkännande vilket kan medföra andra etiska problem t.ex. att målsmannen vill 

läsa den minderårigas redogörelse eller medverka vid intervjun. Detta kan hämma 

intervjupersonen och leda till att den väljer att inte berätta vissa saker för att målsmannen 

inte ska få reda på det. Ett annat etiskt övervägande har varit utformningen av 

följdfrågorna under intervjuernas gång, vi har i största möjliga mån försökt att inte ställa 

frågor som kan tänkas vara stötande. 

Vi valde teorier till vår studie innan intervjuerna var genomförda då vi ansåg att dessa 

teorier var en bra grund till studien. Nu i efterhand så skulle vi säkerligen kunna hitta fler 

teorier att använda oss av i studien, men vi anser trots allt de teorier vi valt har varit 

relevanta för studien. Då stigma är något som missbrukare behöver leva med dagligen från 

både socialtjänsten och samhället, då de anses ha ett avvikande karaktärsdrag samt att 

missbrukare ofta lever i ett utanförskap i samhället. Likaså med makt, då vi ser att det är 

en genomgående tråd i intervjuernas upplevelse med deras kontakt med socialtjänsten att 

dem har makt över intervjupersonernas val till behandling och livssituation. 

Empowerment anser vi vara relevant för socialtjänsten när dem är i kontakt med 

missbrukare, att kunna stärka individen och för att vägleda dem. Genom empowerment så 

ska socialarbetaren stärka den utsatta individen och uppmuntra individen till att ta egna 

beslut samt medverka i samhället. 

5 Resultat 

 
Nedan presenteras resultatet av det insamlade materialet från intervjuerna. Vi har valt att 

skapa teman nedan för att tydliggöra relevanta delar av resultatet. Resultatet kommer att 

lyfta fram både positiva och negativa erfarenheter av intervjupersonernas kontakt med 

socialtjänsten. 

5.1. Inledande stödinsatser för missbruksproblematiken 

5.1.1 Positiv första kontakt med socialtjänsten 

 
Flera av intervjupersonerna som upplevt att deras första kontakt med socialtjänsten varit 

positiv beskriver även att de frivilligt sökt hjälp för sitt missbruk. Intervjuperson 1 uppger 

att dennes första möte med socialtjänsten var på egen begäran då den sökte hjälp för sitt 

missbruk. Vidare uppger intervjuperson 1 att den fick ett väldigt bra bemötande och kände 

sig lyssnad på. Intervjuperson 1 uppger att den har en väldigt bra upplevelse av 

socialtjänsten i sin hemkommun och att den fått mer hjälp än vad den anser sig förtjäna. 

Vidare beskriver intervjuperson 1 att den upplever att socialtjänsten varit generösa och 

erbjudit behandlingshem ett flertal gånger.  
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“Min hemkommun är en fantastisk kommun när det gäller missbruksvård och har ett väldigt gott 

rykte när det gäller missbruksvård. Jag tycker jag blev sedd och hörd direkt och fick ett fantastiskt 

mottagande. Jag fick möjligheten att välja behandlingshem vilket jag tycker är mycket positivt, min 

hemkommun har behandlat mig väldig bra och varit mycket generös. Nästan mer generösa än vad 

jag förtjänst ibland “(Intervjuperson 1) 

Övriga intervjupersoner som upplevt att deras första kontakt med socialtjänsten varit 

positiv beskriver att socialtjänsten varit tillmötesgående när de bett om hjälp för sin 

missbruksproblematik och att de fick hjälp snabbt efter första kontakten. Ett bra 

bemötande från socialtjänsten beskriv som det viktigaste för en positiv erfarenhet. Oavsett 

om socialtjänsten inte kan bevilja en önskad insats så blir upplevelsen ändå positiv om 

bemötandet varit bra. Det primära är att klienten känner sig sedd och hör. En av 

intervjupersonerna beskriver att den var väldigt rädd för att den inte visste hur det 

fungerade med socialtjänsten. Vidare uppgav intervjupersonen att den trots sin rädsla fick 

ett bra bemötande av socialtjänsten vid första mötet vilket ledde till att den upplevde att 

socialtjänsten var behjälplig.  

5.1.2 Negativ första kontakt med socialtjänsten 

 
Flera av intervjupersonerna uppger att deras första kontakt med socialtjänsten för sitt 

missbruk ledde till tvångsåtgärder i form av tvångsomhändertagning enligt LVU (SFS 

1990:52) och LVM (SFS 1988:870). Majoriteten av intervjupersonerna hade vid något 

tillfälle blivit tvångsomhändertagna antingen enligt LVU (SFS 1990:52) eller LVM (SFS 

1988:870). Intervjuperson 4 uppger att den första kontakten med socialtjänsten var i 16 års 

ålder och ledde till ett omhändertagande enligt LVU (SFS 1990:52) och placering på 

ungdomsskola. Vidare uppger intervjuperson 4 att den upplevde det som att socialen tog 

ifrån dennes frihet och att åtgärden ledde till grövre kriminalitet istället för att hjälpa ur 

missbruket. Intervjuperson 4 beskriver även att den blev väldigt anti mot socialtjänsten 

och myndigheter efter sin tvångsomhändertagning. Vilket ledde till att intervjuperson 4 

blev rebellisk och tog avstånd från socialtjänsten utan att få några ytterligare insatser för 

sitt missbruk. 

“Blir som att socialen tar min frihet och placerar mig på en ungdomsskola vilket var en upplärnings 

anstalt som ledde till grövre kriminalitet. I mitt fall ledde det till att jag blev bankrånare och har 

suttit 18 år i fängelse sammanlagt” (Intervjuperson 4)   

Flera av intervjupersonerna som kommit i kontakt med socialtjänsten i tonåren på grund 

av sitt missbruk uppger att de frivilligt gått med på insatser för att slippa bli 

tvångsomhändertagna.  Intervjuperson 5 uppger att den första kontakt med socialtjänsten 

var i 16 årsåldern när den blev dömd till vård inom socialtjänsten på grund av sitt missbruks 

och bilstöld. Vidare beskriver intervjuperson 5 att den har dåliga erfarenheter av 

socialtjänsten och att den genomförde stödinsatserna för att slippa en LVU (SFS 1990:52) 

placering. Vidare berättar intervjuperson 5 att den lämnade positiva drogtester under hela 

perioden den fick stödinsatser men att socialtjänsten inte ingrep ytterligare. 
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“De hotade med LVU och höll det över huvudet på mig för att jag skulle gå med på att delta i de 

stödinsatser som soc tyckte var lämpligast. Jag deltog i deras aktiviteter men lämnade positiva 

drogtester i mer än 6 månader utan att de ingrep. Nu i efterhand kan jag tycka det är rätt sjukt 

att en minderårig kan lämna positiva drogtester så länge utan att bli omhändertagen.” 

(Intervjuperson 5) 

Fler av intervjupersonerna som var minderåriga när de kom i kontakt med socialtjänsten 

första gången på grund av sitt missbruk beskriver att socialtjänsten pratat över huvudet på 

dem. Detta medförde att intervjupersonerna inte upplevde att de kunde påverka vilka 

behandlingsformer som var aktuella. Många av de intervjupersoner som känt att de inte 

fått vara delaktiga i beslutsprocessen beskrev även att de fortfarande hade en negativ 

erfarenhet av socialtjänsten än idag. En av intervjupersonerna beskrev att den kände ett 

väldigt motstånd till att delta i stödinsatserna på grund av socialtjänsten agerande.   

5.1.3 Negativ bild av socialtjänsten 

 
Samtliga intervjupersoner uppger att de fått höra många “skräckhistorier” om personer 

som sökt hjälp hos socialtjänsten och inte fått någon form av stöd eller insats för att kunna 

bli kvitt sitt missbruk. Vilket i sin tur lett till att några utav intervjupersonerna dragit sig för 

att söka hjälp för sitt missbruk i ett tidigt skede i tron om att de inte kommer få någon 

hjälp. Intervjuperson 3 uppger att den hört en massa “skräckhistorier” om socialtjänsten 

och var rädd för att söka hjälp för den visste inte vad det innebar. Intervjuperson 3 berättar 

vidare att dennes bilden av socialtjänsten varit fruktansvärd då den enbart mött folk med 

dålig erfarenhet. Vidare uppger intervjuperson 3 att den tror att den allmänna 

uppfattningen om socialtjänsten är rätt så negativ.  

“Min bild av soc var fruktansvärd och det tror jag allas är vilket är hemskt. Man träffar ju aldrig 

dem som det gått bra för utan man träffar bara dem som det gått dåligt för. Folk bara klagar och 

klagar vilket gör att man får fördomar automatiskt” (Intervjuperson 3) 

5.2 Delaktighet i beslutsprocessen 

5.2.1 Möjlighet till delaktighet 

 
Flera av intervjupersonerna som uppgett att de haft en positiv erfarenhet av socialtjänsten 

beskriver även att de fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör stödinsatser för deras 

missbruksproblematik. Intervjupersonerna beskriver att de fått vara delaktig och haft 

valmöjligheter vad det gäller behandlingsalternativ för sitt missbruk. Vidare uppger 

intervjupersonerna att de haft möjlighet att påverka vilket behandlingshem de fått åka till 

de gånger det varit aktuellt. Själva upplevelsen av att få vara med och påverka sin 

missbruksvård ligger till grund för den positiva erfarenheten. Intervjuperson 3 beskriver 

sig själv som väldigt krävande men att kontaktpersonen på socialtjänsten varit lyhörd och 

tagit dennes åsikt med i utformningen av stödinsatserna.  
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“Jag är ganska krävande och tror jag vet allt, men hon lyssnar iallafall och tar till sig det jag säger. 

Hon pratar inte över mig och bestämmer inte vad jag ska göra. Det är jag väldigt tacksam för.” 

(Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 4 uppger att den blev tvångsomhändertagen enligt LVU (SFS 1990:52) i 

tonåren men att den frivilligt sökte hjälp i vuxen ålder. Intervjuperson 4 beskriver att 

socialtjänsten låtit den vara med och påverka vilken typ av behandling som 

intervjupersonen ska genomföra. Vidare beskriver intervjuperson 4 att den upplever att 

socialtjänsten är tillmötesgående om den är uppriktig och ärlig. 

Flera av intervjupersonerna uppgav att de tackat nej till insatser som socialtjänsten erbjöd 

på grund av att de ansåg att insatserna inte var tillräckliga. De berättade att de fått 

möjligheten att vara delaktiga men valt att avstå då de egentligen bett om en annan insats. 

Intervjuperson 7 berättar hur socialtjänsten erbjudit möjligheten att välja vilken typ av 

behandlingshem som skulle tillgodose intervjupersonens behov. Vidare uppger 

intervjuperson 7 att den fått möjlighet att gå på studiebesök på olika behandlingshem, men 

ansåg att den fick för mycket valmöjligheter vilket resulterade i att den avstod behandling.  

“De frågar mig var jag vill åka och vilket behandlingshem jag vill till. Samtidigt som jag har velat 

så känns det som jag fått för mycket spelrum, jag skiter i det där studiebesöket lixom, bara sätt in 

mig på ett jävla behandlingshem” (Intervjuperson 7) 

5.2.2 Negativ erfarenhet och avsaknad av delaktighet 

 
Flera av intervjupersonerna som uppgett att de har en negativ erfarenhet av socialtjänsten 

beskriver även att de inte fått vara delaktiga i beslutsprocessen som rör stödinsats för deras 

missbruksproblematik. Intervjuperson 8 beskriver kontakten med socialtjänsten som en 

ständig kamp.  Intervjuperson 8 uppger att den vid ett flertal tillfälle beskrivit sitt 

hjälpbehov för socialtjänsten utan att kunna påverka vilken behandlingsform som är 

aktuell. Intervjuperson 8 uppger även att den påtalat upprepade gånger att den behövde 

stanna kvar på behandlingshemmet men blev utslussad till egen lägenhet istället vilket 

slutade med ett återfall i missbruk. 

“Soc är väldigt trångsynta, de håller sig till ramen, det dem tror är rätt och det är väldigt svårt att 

få dem att gå utanför dem ramen. Jag kan tycka de borde se att vi vill förändra vårt liv, men när 

vi ber om hjälp får vi inga valmöjligheter utan det är deras sätt eller inget” (Intervjuperson 8) 

Intervjuperson 2 uppger att det tagit alldeles för lång tid för den att få hjälp för sitt 

missbruk. Vidare berättar intervjuperson 2 att den anser att dennes kontaktperson inom 

socialtjänsten varit välvillig men inte drivit ärendet tillräckligt skyndsamt. Intervjuperson 2 

uppger att den var hemlös när den sökte kontakt med socialtjänsten och upplever att den 

inte har något val än att gå med på det som socialtjänsten har att erbjuda i form av insatser. 

“Hon vill mig väl men jag känner att hon skulle kunnat kämpat hårdare och kunnat ligga på lite 

mer så det kunnat gå snabbare, men som sagt det är långa köer överallt för att komma in och få 

vård” (Intervjuperson 2) 
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Flera av intervjupersonerna beskriver att deras socialsekreterare inte tagit dem på allvar när 

de sökt hjälp för sitt missbruk. De uppgav även att det tagit alldeles för lång tid att få 

komma på behandling. Flera av intervjupersonerna berättade även att deras 

socialsekreterare endast agerade snabbt när någon annan myndighet blev inblandad 

exempelvis läkare eller polis. Intervjuperson 5 uppger att socialtjänsten gått över huvudet 

på den och inte lyssnat när den beskrivit vad den vill ha som hjälpinsats för sitt missbruk. 

Vidare berättar intervjuperson 5 att den bad om att få att få åka på behandlingshem men 

att det var för kostsamt så den fick gå på öppenvårdsbehandling i sin hemstad istället. 

“Jag har inte så bra erfarenheter av soc, jag tycker de var väldigt dominanta och utnyttjar sitt övertag 

i många situationer. Känner att de gått över huvudet på mig och inte tagit mina åsikter med när 

de ska planera min behandling” (Intervjuperson 5) 

 

5.2.3 Kraven för höga för att vilja delta i processen 

 
Flera av intervjupersonerna uppger att de får ekonomiskt bistånd från socialtjänsten vilket 

gör att de upplever att de måste gå med på det som socialtjänsten erbjuder i form av 

insatser annars får de negativa konsekvenser för deras ekonomiska bistånd. Några av 

intervjupersonerna uppgav att de upplevde att socialtjänsten straffade dem för att de var 

missbrukare genom att dra in deras ekonomiska bistånd. Flera av intervjupersonerna 

beskrev att kampen om att få rätt till ekonomiskt bistånd var det mest problematiska i 

deras liv. De förstod varför socialtjänsten drog in deras ekonomiska bistånd när de 

misskött ekonomin men var upprörda för att biståndet drog in på grund av missbruket. 

Två av intervjupersonerna uppgav att de ansåg att kraven från socialtjänsten var så orimliga 

att de hellre var utan ekonomiskt bistånd. Intervjuperson 4 beskriver att socialtjänsten 

halverar det ekonomiska biståndet om man inte uppfyller socialtjänsten krav. 

Intervjuperson 4 uppger även att man får matrekvisitioner om inte socialtjänsten litar på 

att pengarna går till mat.  Intervjuperson 4 beskriver att den upplever kraven från 

socialtjänsten så orimliga att den hellre levt hemlös och oberoende av socialtjänsten. 

Intervjuperson 7 uppger att den upplever att ekonomiskt bistånd leder till ökade krav och 

mer kontroll från socialtjänstens sida. Intervjuperson 7 beskriver att den fått sitt 

ekonomiska bistånd indraget på grund av en insättning från en anhörig. Intervjuperson 7 

uppger även att det har fått den att ta avstånd från socialtjänsten för att leva utan ansvar 

och lagar, vilket har medför att den inte känt sig som en del av samhället. 

“Ännu mer papper och ännu mer kontroller. Det gör att jag tagit avstånd och väljer att leva utan 

ansvar och lagar. Jag känner mig inte som en del av samhället överhuvudtaget” (Intervjuperson 

7) 
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5.3 Upplevelse av utanförskap och misstro 

5.3.1 Stämplad som missbrukare 

 
Flera av intervjupersonerna uppger att det finns en utbred stigmatisering av missbrukare i 

Sverige. De beskriver att stigmatiseringen är värre för narkotikamissbrukare än andra 

missbrukare. Troligtvis på grund av att narkotika är olagligt vilket medför att det är 

tabubelagt och socialt oacceptabelt till skillnad från alkohol. Intervjuperson 8 berättar hur 

den känt sig mindre värd och misstrodd på grund av sitt missbruk. Vidare beskriver 

intervjuperson 8 att den inte får träffa sin handläggare öga mot öga utan mötena sker med 

ett skyddsglas emellan för att socialtjänsten känner sig hotad av den.   

“Mötena med socialtjänsten är inte bra, jag krigar varje gång. Jag får inte ens komma in på soc 

längre utan får sitta med ett skyddsglas mellan mig och socialsekreteraren, det känns väldigt 

kränkande. Jag har brusat upp ett par gånger för att jag känt att jag blivit behandlad som en 

mindre värd människa” (Intervjuperson 8) 

Flera av intervjupersonerna beskriver att de blir stämplade som dåliga människor när 

någon får reda på att de har missbruksproblematik. Intervjuperson 4 upplevde en enorm 

känsla av att vara annorlunda och uttittad i affären när den var tvungen att använda 

matrekvision för att handla mat. Intervjuperson 4 uppger även att det lyste socialfall om 

den när den stod i kassan, vilket förminskar både egenvärdet och självkänslan. 

Intervjuperson 7 uppger att folk dömer den innan de bildat sig en egen uppfattning om 

intervjupersonen. Vidare berättar intervjuperson 7 att den upplever att folk antar att den 

ljuger för att den missbrukar. Intervjuperson 7 uppger även att stämpeln som missbrukare 

följer med till andra myndigheter vart den än vänder sig för att söka hjälp. Intervjuperson 

7 menar att stämpeln som missbrukare hindrar den från att få samma hjälp som övriga 

medborgare i samhället. 

“Man blir misstrodd hela tiden för att man har stämpeln med sig över allt typ. Vårdcentralen, 

Piva, polisen alltså överallt. De har bildat sig en uppfattning om mig redan innan de fått höra mina 

ord, för dem är jag bara en pundare som sitter och ljuger lixom” (Intervjuperson 7) 

6 Analys 

 
Nedan kommer resultatet analyseras utifrån teorierna stigma, makt och empowerment. 

Analysen kommer även att ha underrubriker för att tydliggöra vår tolkning av 

intervjupersonernas erfarenhet av socialtjänsten. 

6.1 Beroendeställning 
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I resultatet framkom att många intervjupersonerna var i en beroendeställning gentemot 

socialtjänsten. Denna beroendeställning upplevde intervjupersonerna som ett hinder för 

delaktighet i beslutsprocessen. Flera av intervjupersonerna uppger att de får ekonomiskt 

bistånd från socialtjänsten vilket gör att de upplever att de måste gå med på det som 

socialtjänsten erbjuder i form av insatser annars får de negativa konsekvenser för deras 

ekonomiska bistånd. I resultatet framkommer även att ett flertal av intervjupersonerna haft 

ett överhängande hot om tvångsomhändertagning enligt LVU (SFS 1990:52) eller LVM 

(SFS 1988:870). Detta överhängande hot har gjort att intervjupersonerna gått med på att 

genomföra olika typer av behandling mot sin egen vilja för att undvika de negativa 

konsekvenserna. 

Resultatet ovan kan tolkas som att intervjupersonerna är i beroendeställning på olika sätt 

redan innan de söker hjälp för sitt missbruk. Denna beroendeställning skapar en ojämn 

maktbalans mellan klient och socialarbetare vilket försvårar möjligheten till 

klientdelaktighet i beslutsprocesser som rör missbruksvården. Franzén (2010) beskriver att 

den strukturella makten innebär att det finns ett bestämt förhållande mellan två eller fler 

parter, vilket medför att det finns en över- och underordning mellan parterna. Enligt det 

strukturella maktbegreppet så har samhället en bestämd uppsättning förhållande mellan 

olika positioner som i sin tur styr de flesta andra förhållandena i samhället. I 

intervjupersonernas fall så hamnar de i underläge på grund av det strukturella 

maktförhållandet mellan dem och socialtjänsten. Franzén (2010) beskriver även att den 

relationella makten mellan socialarbetare och klient är ojämn redan innan de möts. 

Socialarbetaren har sin professionalitet, socialtjänstlagen och socialkontoret till sitt 

förfogande och klienten är i behov av hjälp oavsett om den anser det själv eller om behovet 

är tillskrivet. Detta kan tolkas som att socialarbetaren har mer maktresurser än 

intervjupersonerna när de söker hjälp för sitt missbruk. Chatwin (2010) menar dock att det 

är orealistiskt att tro att relationen mellan klient och socialarbetare kan vara jämlik i makt 

då socialarbetaren både har beslutsmakten och ekonomiskt stöd av sin organisation.  

I resultatet framgår att intervjupersonerna går emot sin egen vilja för att slippa negativa 

konsekvenser. Swärd och Starrin (2006) beskriver det som kännetecknas som 

maktutövning är möjligheten att i en social relation få igenom sin egen vilja trots att det 

går emot motpartens vilja eller intresse. Det som avgör hur mycket makt en individ har i 

relation till motparten är tillgången på maktresurser.  

Fischer och Neale (2008) beskriver att många av klienterna i deras studie hade 

förväntningar om att behandlingen skulle vara en snabb lösning på deras 

missbruksproblem och sökte i desperation hjälp. Denna desperation skapade i sin tur 

problem med delaktigheten i behandlingens utformande på grund av att klienterna var 

motvilliga att ifrågasätta socialarbetarens beslut i tron om att det skulle göra socialarbetaren 

uppretad eller sakta ner processen.  

Att intervjupersonerna är beroende av socialtjänstens hjälp kan även tolkas utifrån 

begreppet pastoralmakt. Utifrån vår tolkning av resultatet antar socialarbetaren rollen som 

pastor som ska leda klienten till ett liv som passar samhällets normer. Samtidigt är klienten 
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beroende av socialarbetarens hjälp vilket medför att det är svårt för klienten att gå emot 

socialarbetarens beslut på grund av att det kan leda till att den inte får hjälp alls. 

Pastoralmakt härstammar från de kristna traditionerna då pastorn hade ett ansvar för sin 

församling. Pastorns ansvar var dels att leda sin församling till ett gudfruktigt liv med även 

att bistå med sin service om någon i församlingen var i behov av hjälp (Foucault, 1983). 

Foucault (1983) menar att församlingen är beroende av pastorn för att leda dem i rätt 

riktigt men samtidigt så är pastorn behjälplig vid behov. Pastorn använder således sin makt 

både för att skydda och hjälpa församlingen.  

6.2 Frihetsberövad 

 
I resultatet framkommer att flera av intervjupersonerna blivit tvångsomhändertagna av 

socialtjänsten enligt LVU (SFS 1990:52) och LVM (SFS1988:870). En av 

intervjupersonerna upplevde att den blev frihetsberövad vilket gjorde att den fick ett 

motstånd mot socialtjänsten och myndigheter. 

Resultatet ovan kan tolkas som att socialtjänsten tvångsomhändertar missbrukare för att 

skydda den enskilda individen och samhället från individen själv. Genom att 

tvångsomhänderta en klient fråntar man honom eller henne möjligheten till 

självbestämmande. Socialtjänsten visar med denna handling att de inte har förtroende att 

klienten har viljan eller förmågan till att reda ut situationen på egen hand. Vår tolkning av 

Foucaults (1980) teori om disciplinering är att socialtjänsten använder sig av 

tvångsomhändertagning för att de anser att klienten inte själv har förmågan att disciplinera 

sig själv. Själva syftet med tvångsomhändertagningar blir således att disciplinera klienten 

så att den kan återgå till att bli en del av samhället igen. 

Foucault (1980) beskriver att sedan 1600-talet har makten utvecklats som en disciplin mot 

kroppen i form av fängelsestraff. Anledningen till att fängelsestraffen användes var att 

brottslingar inte ansågs ha förmågan att disciplinera sig själv, därav var brottslingarna 

tvungna att bli disciplinerade i fängelset för att kunna återgå till samhället igen.  

6.3 Över huvudet 

 
I resultatet framkommer att flera av intervjupersoner upplever att socialtjänsten tar beslut 

utan att väga in deras åsikter. Detta resulterar i att intervjupersonerna känner de inte har 

någon möjlighet att påverka beslutsprocessen och har en negativ erfarenhet av 

socialtjänsten. Vissa av intervjupersonerna uttrycker att socialtjänsten tar beslut över 

huvudet på dem vilket medför att de känner sig förminskade och inte förstådda. 

Resultatet ovan kan tolkas som att socialarbetaren upplever att den besitter expertisen i 

frågan och har rätt att besluta utifrån sitt eget perspektiv. Fischer och Neale (2008) 

bekräftar i sin studie denna syn att både klienter och socialarbetare upplever att 

socialarbetaren besitter expertisen.  
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Risken med att socialarbetaren tror att den besitter expertisen är att den kan utveckla ett 

paternalistiskt förhållningssätt i relationen med klienten. Rosenberg och Hillborg (2016) 

bekräftar i sin studie att både landsting och kommuner har en tradition av att arbeta utifrån 

paternalistiska principer. Swärd och Starrins (2006) beskriver att när socialarbetaren har ett 

paternalistiskt förhållningssätt begränsas klientens valmöjligheter eller handlingar med 

motivet att det är för klientens eget bästa trots att klienten inte gett sitt uttryckliga 

medgivande.  

När socialarbetaren har ett paternalistiskt förhållningssätt upplever klienten att den inte 

blir förstådd eller kan påverka beslutsprocessen. Ylvisaker (2011) lyfter i sitt resultat fram 

att majoriteten av klienter i hennes studie hade upplevelsen av att biståndshandläggaren 

ignorerat, inte helt adresserat eller omdefinierat deras behov. En av de svenska kvinnorna 

i studien beskriver att hennes biståndshandläggare inte har någon förståelse för hennes 

situation.  

Intervjupersonernas möjlighet till klientdelaktighet måste dock vägas emot 

socialarbetarnas möjlighet att bevilja insatser samt låta intervjupersonerna vara med i 

beslutsprocessen. Tyvärr begränsas det sociala arbetet av både strukturella och ekonomiska 

hinder. Fischer och Neales (2008) uppger att socialarbetarna upplever en svårighet att 

balansera klienternas önskemål med de övriga faktorerna som påverkade möjligheten till 

delaktighet. Fischer och Neale (2008) lyfter även fram att strukturella faktorer påverkar 

möjligheten till klientdelaktighet. Socialarbetarna i studien beskrev att de hade begränsade 

ekonomiska resurser, begränsade platser att tilldela klienter behandling och långa 

väntetider att ta hänsyn till. Även Ylvisaker (2011) lyfter fram att de administrativa kraven 

på biståndshandläggaren minskar möjligheten att göra klienter delaktiga i processen. 

6.4 Klientens avståndstagande mot socialtjänsten 

 
I resultatet framkommer att flera intervjupersonerna upplever att kraven från socialtjänsten 

är orimliga. Detta har resulterat i att intervjupersonerna antingen valt att inte motta hjälp 

eller dragit sig från att söka hjälp de varit berättigade till. Vissa av intervjupersonerna har 

aktivt valt att leva i utanförskap och hemlöshet för att undvika kraven från socialtjänsten. 

En av intervjupersonerna uppgav att den hellre begick kriminella handlingar för att försörja 

sitt missbruk än att gå med på socialtjänstens krav. 

Resultatet kan tolkas som att intervjupersonerna gör motstånd mot socialtjänstens krav 

genom att ta avstånd på olika sätt. Genom att utöva motstånd mot socialtjänstens krav så 

tar intervjupersonerna tillbaka en del av makten i relationen. Foucault (1980) beskriver att 

makten kan utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer. 

Vidare beskriver Foucault att maktaspekten finns inneboende i alla sociala relationer och 

utövas både underifrån och ovanifrån. Swärd och Starrin (2006) beskriver motstånd som 

en form av maktutövning där klienten kan vägra och på så visa gå emot socialtjänsten krav. 

Fischer och Neale (2008) lyfter i sitt resultat fram att vissa klienter uppgav att de inte var 

intresserade av att vara delaktiga i processen eller att de upplevde sig stressade av att ta 

beslut om utformningen av behandlingen. 
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6.5 Möjligheten till påverkan 

 
I resultatet framkommer att de intervjupersoner som fått vara delaktiga och haft 

valmöjligheter gällande behandlingsalternativen för sitt missbruk har haft en positiv 

erfarenhet av socialtjänsten. Resultatet visar även att flera av intervjupersonerna som 

frivilligt sökt hjälp har haft en positiv erfarenhet av socialtjänsten och känt sig delaktiga i 

beslutprocessen. 

Resultatet ovan kan tolkas som att socialarbetarna intervjupersonerna beskrivit använt sig 

av ett empowerment främjande arbetssätt för att skapa klientdelaktighet och stärka 

intervjupersonerna självbild. Moula (2009) beskriver begreppet empowerment genom tre 

dimensioner som består av att den enskilde individen ska kunna utveckla en mer positiv 

självbild, samla kunskap för att kunna analysera den sociala och politiska verkligheten samt 

för att förbättra resurser genom att utveckla användbara kompetenser. Moula (2009) 

förklarar vidare begreppet som att hjälpa klienter att samla mod till att ta egna beslut och 

handlingar i sitt liv, samt stärka sin kompetens och självförtroende.  

Genom att socialarbetaren arbetar på ett empowerment främjande sätt känner sig 

intervjupersonerna i vår studie delaktiga vilket medför en positiv inställning till socialtjänst 

och behandling. Empowerment inom det sociala arbetet kan användas som både en teori 

och en metod. Empowerment i teorin har utvecklats med målet att människor gemensamt 

ska nå kontroll över sina liv för att sin tur kunna tillfredsställa sina behov. Empowerment 

som metod används som en vägledning för hur socialarbetare ska kunna stärka individer 

som inte anser sig ha någon makt, så att de kan skapa självkontroll över sitt egna liv. 

Genom empowerment så ska socialarbetaren stärka den utsatta individen och uppmuntra 

individen till att ta egna beslut samt medverka i samhället. Socialarbetaren ska även ta till 

sig av klientens önskemål och synpunkter när det bestämma vilken typ av åtgärd som är 

lämplig för att tillgodose klientens behov (Swärd och Starrin, 2006).  

Fischer och Neale (2008) bekräftar i sin studie att när klienter får ökad delaktighet inom 

socialtjänsten kan detta leda till att de får mer kontroll över sina liv vilket i sin tur kan hjälpa 

dem få bättre självförtroende och självkänsla. Ökad delaktighet leder även till att nya 

klienter inom missbruksvården i större utsträckning stannar i behandling längre och har en 

mer positiv upplevelse av behandlingen än klienter som inte känner att de får vara 

delaktiga. Även Ylvisaker (2011) uppger i sitt resultat att de klienter som fått möjligheten 

att beskriva sin livssituation och känner sig hörda har en positiv erfarenhet av 

socialtjänsten. Ylvisaker (2011) beskriver att den klientorienterade biståndshandläggaren 

inte var lika påverkad av de byråkratiska riktlinjerna utan lyssnade på klientens upplevelse 

av sin livssituation och var mer benägen att se strukturella förklaringar till klientens 

situation.    

6.6 Stämplade av samhället 
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I resultatet framkommer att fler av intervjupersonerna upplever en misstro på grund av att 

de är missbrukare. Det framkommer även att några intervjupersoner känner sig behandlade 

som mindre värda individer och dömda på grund av sitt missbruk innan de får en chans 

att visa sitt riktiga jag av fördomsfulla socialarbetare. Vidare framkommer det även att vissa 

intervjupersoner upplever sig särbehandlade och att stämpeln av att vara missbrukare 

hindrar dem från att få samma möjligheter som andra medborgare. 

Resultatet ovan kan tolkas som att intervjupersonerna har upplevt ett negativt bemötande 

på grund av stigmatiseringen som är förknippat med ett missbruk. Intervjupersonerna som 

upplevt att de blivit särbehandlade på grund av att de har ett missbruk har även haft en 

negativ erfarenhet av socialtjänsten. Chatwin (2010) bekräftar i sin studie att 

socialarbetarna upplever klienterna i missbruksvården som oberäkneliga vilket i vissa fall 

kan leda till en pessimistisk inställning till klientdelaktighet. Även Fischer och Neale (2008) 

bekräftar i sin studie att ett litet antal socialarbetare och klienter uppfattar missbrukare som 

opålitliga och manipulerande. Utifrån den synen på missbrukare ansågs det varken möjligt 

eller lämpligt att ge klienten delaktighet i beslut om sin behandling. Rosenberg och Hillborg 

(2016) lyfter i sitt resultat fram att attityder om klienter hos socialarbetare inom 

socialtjänsten är ett av de största hindren för klientdelaktighet. 

Om socialarbetare inom missbruksvården har en pessimistisk inställning till 

klientdelaktighet kan detta leda till att klienten inte får vara med i beslutsprocesser som rör 

dennes liv. Bristen på klientdelaktighet kan leda till att klienten inte känner sig förstådd och 

lyssnad på. Ylvisaker (2011) bekräftar i sin studie att en klient kämpar med stigmatiseringen 

som är förknippad med att vara beroende av socialbidrag och att socialarbetaren inte har 

förståelse för dennes situation.  

Enligt Goffman (2014) beskrivs stigma som ett avvikande attribut hos en individ som 

tenderar att reducera individen till att vara endast det som själva stigmat symboliserar. Ett 

tydligt exempel på en stigmatiserad grupp är missbrukare som tillskrivs negativa 

egenskaper som grupp vilket kan leda till ett utanförskap i samhället. Goffman (2014) 

menar att stigmatisering syftar på en grupp människor som ingår under en social kategori 

som andra kan ha en negativ bild utav. Det är de avvikande egenskaperna hos gruppen 

som diskrimineras av andra medlemmar i samhället och dessa diskriminerade grupper 

kallas för utegrupper. Det som avgör de sociala kategorierna som kan bidra till stereotyper 

omfattas av både synliga och osynliga egenskaper. Stigma kan vara relaterat till både 

utseendet och beteendet, social stigmatisering antar dock att den typ av stigmatisering kan 

försämra de sociala villkoren för den enskilda individen. En form av överlägsenhet mot de 

grupper eller enskilda individer som avviker från normerna, exempelvis missbrukare och 

ekonomiskt utsatta individer.   

Askheim och Starrin (2012) beskriver att det sociala arbetet har en lång väg kvar innan det 

kan sägas bedriver empowerment främjande arbete med klienter. Snarare är det så att olika 

delar av människobehandlande institutioner bidrar till att klienten känner sig 

nedvärderande och förödmjukade i mötet med dem som har till uppgift att hjälpa dem. 

Askheim och Starrin (2012) menar att socialarbetaren har svårt att bedriva empowerment 

främjande arbete på grund av att myndigheten där den arbetar är en del i ett socialt system 
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som rutinmässigt nedvärderar minoritetsgrupper. Det kan gå så långt att socialarbetaren 

inte själv märker att den har fördomsfull attityd mot vissa grupper och att den negativa 

värderingen blir styrande i det sociala arbetet. Askheim och Starrin (2012) förklara att 

konsekvensen kan bli att vissa grupper drar sig för att söka hjälp som de är berättigade till. 

6.7 Förutfattade meningar om socialtjänsten 

 
I resultatet framkommer att alla intervjupersoner hört skräckhistorier om personer som 

sökt hjälp hos socialtjänsten och inte fått någon form av stöd eller insats för att kunna bli 

kvitt sitt missbruk. Detta har resulterat i att vissa av intervjupersoner dragit sig från att söka 

hjälp hos socialtjänsten för sitt missbruk i tron om att de inte kommer få den hjälp de 

behöver. 

När den allmänna uppfattningen hos missbrukare är att socialtjänsten inte kan eller vill 

hjälpa dem ur missbruket så förlorar socialtjänsten sin legitimitet. Det är trots allt 

socialtjänstens ansvar att förebygga missbruk och hjälpa individer tas sig ur sitt missbruk 

enligt SoL (SFS 2001:453). Det finns förmodligen olika anledningar till att 

intervjupersonerna i vår studie har hört skräckhistorier om personer som inte fått den hjälp 

de behöver. I vissa fall är det förmodligen individen i fråga som haft orimliga krav på 

socialtjänsten vilket lett till konflikter mellan individen och socialarbetaren. Fischer och 

Neale (2008) uppger att ett vanligt svar bland socialarbetarna var att klienterna hade 

orealistiska förväntningar på hur snabbt de kunde få komma på behandling och vilket stöd 

som kunde erbjudas. 

Att klienter har orealistiska förväntningar enligt socialarbetarna kan bero på att klienterna 

just har orealistiska förväntningar. Men det kan även bero på att socialarbetarna inte har 

de ekonomiska resurser som krävs för att tillgodose klienterna behov. Både Fischer och 

Neal (2008) och Rosenberg och Hillborg (2016) bekräftar i sina studier att socialarbetare 

beskrev att de inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att möjliggöra klientdelaktighet.  

Ytterligare en förklaring till att klienter upplever att de inte får sina behov tillgodosedda 

kan vara att socialarbetare har ett allt för byråkratiskt förhållningssätt och endast följer 

organisationens riktlinjer. Alexander och Charles (2009) bekräftar i sin studie att ett 

professionellt förhållningssätt i relationen till en klient kan få oetiska konsekvenser både 

för socialarbetaren och klienten. Ett standardiserat och opersonligt förhållningssätt när 

socialarbetaren ska stödja klienten kan uppfattas som nedlåtande och respektlöst. 

Envägskommunikation från socialarbetarens sida betonar att klienten är oförmögen att 

skapa en relation som har betydelse för deras livserfarenhet.  

7 Slutdiskussion 

 
Nedan diskuteras slutsatser av vår studie i relation till syfte och frågeställningar tillsammans 

med en diskussion utifrån ett mångfaldsperspektiv.  
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7.1 Klientdelaktighet och empowerment 

 
Vårt resultat visar att intervjupersonerna hade både positiva och negativa erfarenheter av 

den första kontakten med socialtjänsten. En förklaring till att en del av intervjupersonerna 

haft en negativ upplevelse kan vara att de inte sökt hjälp frivilligt utan blivit tvingade eller 

dömda till stöd från socialtjänsten. Att bli tvingad eller dömd till stödinsatser kan leda till 

ett motstånd, vilket i sin tur minskar motivationen att vara delaktig i stödinsatserna. I de 

fall intervjupersonerna hade en positiv första kontakt med socialtjänsten visar resultatet att 

de kände sig delaktiga i beslutsprocessen om stödinsatserna.  

Vårt resultat visar att intervjupersonerna har upplevt kontakten med socialtjänsten både 

positiv och negativ när de självmant sökt om hjälp. De intervjupersoner som beskrivit sin 

kontakt med socialtjänsten som negativ har antingen upplevt att det tar för lång tid att få 

hjälp eller inte känt sig hörda. Det kan finnas fler förklaringar till detta en av dem kan vara 

att intervjupersonerna haft orealistiska förväntningar på socialtjänsten och på så vis blivit 

besvikna när de inte fått hjälp skyndsamt eller i den utsträckning de begärt. En annan 

förklaring kan vara att intervjupersonerna inte känt sig delaktiga i processen eller att 

socialtjänst inte informerat tillräckligt tydligt om vad det finns för möjligheter till stöd. En 

del av intervjupersonerna beskrev även att de kände sig misstrodda på grund av sitt 

missbruk vilket ledde till att de inte kände sig tagna på allvar när de sökte hjälp. Vi tror att 

information och delaktighet sätter grunden för upplevelsen av kontakten med 

socialtjänsten. Genom att göra klienter delaktiga i processen och låta dem känna sig höra 

så ökar förtroendet för socialtjänstens. När förtroendet ökar för socialtjänsten så minskar 

risken för motstånd vilket gör det lättare för klienten att vara delaktig i processen. 

Resultatet visar även att de intervjupersoner som fått en positiv kontakt med socialtjänsten 

känt att de fått vara med och påverka sina stödinsatser. Genom att socialtjänsten involverat 

intervjupersonerna och visat engagemang har detta medfört att intervjupersonerna känt 

sig hörda. Detta kan ha medfört att intervjupersonerna känt en tillit till socialtjänsten vilket 

kan ha ökat motivation att förändra sin livssituation. Chatwin (2010) bekräftar i sin studie 

att ökad klientdelaktighet kan leda till effektivare behandling inom missbruksvården och 

mer informerade beslut.  

Vidare visar vårt resultat att ungefär hälften av intervjupersonerna upplevt att de haft en 

möjlighet att vara delaktiga i utformningen av stödinsatserna. De som haft möjligheten att 

vara delaktiga i processen är även de som beskrivit sin kontakt med socialtjänsten som 

positiv. Vi tror utifrån detta resultat att man kan dra slutsatsen att när klienter får vara 

delaktiga leder det till att de får en positiv kontakt med socialtjänsten. Vidare tror vi att det 

ökar motivationen att delta i stödinsatserna om klienten själv får vara delaktig i 

utformningen. Att klienter får vara delaktiga i processen kan även öka deras självkänsla 

och förhoppningsvis minska känslan av utanförskap. Vi tror att när en klient ges 

möjligheten att påverka sin livssituation och socialarbetaren bjuder in den till att vara 

delaktig så kan det uppfattas som att samhället öppnar sin dörr igen. Fischer och Neale 

(2008) bekräftar i studien att när klienter får ökad delaktighet inom socialtjänsten kan detta 

leda till att de får mer kontroll över sina liv vilket i sin tur kan hjälpa dem få bättre 

självförtroende och självkänsla. Ökad delaktighet leder även till att nya klienter inom 
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missbruksvården i större utsträckning stannar i behandling längre och har en mer positiv 

upplevelse av behandlingen än klienter som inte känner att de får vara delaktiga. 

De intervjupersoner som inte upplevt att de fått vara delaktiga i processen har även 

beskrivit sin kontakt med socialtjänsten som negativ. Intervjupersonerna har uppgett olika 

anledningar till att de inte upplevt att de fått vara delaktiga. De två mest framträdande 

anledningarna har varit att de känt sig maktlösa och/eller misstrodda i relationen till 

socialtjänsten.  

7.2 Maktrelationen 

I vårt resultat beskrivs beroendeställningen mellan klient och socialarbetaren som skapar 

en ojämn maktbalans och är ett hinder för klientdelaktighet i beslutsprocesser. Även 

Chatwin (2010) beskriver den ojämna maktbalansen mellan klient och socialarbetare som 

ett hinder för klientdelaktighet. Intervjupersonerna beskrev att de gick emot sin egen vilja 

för att slippa negativa konsekvenser som exempelvis indraget ekonomiskt bistånd. 

Beroendeställningen mellan klient och socialarbetare är komplex i det avseende att det 

finns en inneboende strukturell maktskillnad i relationen. Socialarbetaren har 

professionaliteten, beslutsmakt, ekonomiska resurser och organisationen till sitt 

förfogande medan klienten i många fall är i hjälpbehov redan när den kommer i kontakt 

med socialtjänsten. Fischer och Neale (2008) bekräftar i sin studie att både klienten och 

socialarbetaren ansåg att socialarbetaren besatt expertisen vilket ledde till en ojämn 

maktbalans i relationen. Vi tror inte att det helt går att utjämna denna ojämna maktbalans, 

dock tror vi att det finns fördelar med att jämna ut den så mycket som möjligt. Genom att 

utjämna maktbalansen så främjas klientdelaktighet och arbetar mer empowerment inriktat.  

I resultatet framgår även att flera av intervjupersonerna blivit tvångsomhändertagna enligt 

LVU (SFS 1990:52) och LVM (SFS 1988:870). Vår tolkning är att socialtjänsten 

tvångsomhändertar missbrukare för att skydda den enskilda individen och samhället mot 

individen själv. Vi anser att tvångsomhändertagning är en av de största maktutövningarna 

man kan genomföra mot en annan människa. Vi tror att anledningen till att socialtjänsten 

använder tvångsomhändertagning är att socialtjänsten inte tror att klienten har förmågan 

eller viljan att reda ut situationen på egen hand. Personligen tror vi inte att 

tvångsomhändertagning för missbruk är en lösning på missbruksproblematiken. Snarare 

kan tvångsomhändertagningen få effekten att klienten får motstånd till att delta frivilligt i 

missbruksvården efter tvångsomhändertagningen. Vi tror att viljan till att bli drogfri måste 

komma från klienten själv och mötas med klientdelaktighet för att skapa de bästa 

förutsättningarna.  

Vidare visar vårt resultat att flera av intervjupersonerna i vår studie ansåg att kraven från 

socialtjänsten var så höga att de hellre avstod från att ta del av den hjälp de var berättigade. 

Fischer och Neale (2008) bekräftar att vissa klienter i deras studie inte var intresserade av 

att vara delaktiga i processen eller att de upplevde sig stressade av att ta beslut om 

utformningen av behandlingen. Genom att avstå från den hjälp som intervjupersonerna 

egentligen var berättigade så utövade de en form av motstånd. Motståndet blir en form av 

maktutövning från intervjupersonernas håll och utjämnar den ojämna maktbalansen. För 
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oss som är utomstående så kan det te sig märkligt att inte leva upp till kraven från 

socialtjänsten och ta emot den hjälp man är berättigad. Det blir en form av paradox, en 

kamp mellan individens integritet och heder kontra hjälpbehovet. Rent praktiskt så skulle 

intervjupersonerna tjäna på att leva upp till kraven och få den hjälp de behöver för att 

tillgodose deras behov men priset blir på bekostnad av deras integritet och heder. Just de 

här intervjupersonerna ansåg inte att det var värt att ge upp sin integritet och heder i utbyte 

med hjälpen från socialtjänsten. Vi kan spekulera om det är rätt eller fel men de ansåg att 

det var det bästa valet. 

7.3 Social status 

I vårt resultat framgår att flera av intervjupersonerna känner sig stämplade som 

missbrukare och att det finns ett stigma kopplat till missbruk. Intervjupersonerna upplever 

främst att det finns en misstro mot dem både från socialtjänsten och samhället. Denna 

upplevda misstro leder till att de känner sig särbehandlade och att socialtjänsten inte tar 

dem på allvar. Rosenberg och Hillborg (2016) lyfter i sin studie fram att attityder gentemot 

missbrukare inom socialtjänsten kan vara ett hinder för klient delaktighet. Flera av 

intervjupersonerna betonar att det finns ett starkare stigma förknippat med 

narkotikamissbruk än andra former av missbruk samt att det kan ha med att göra att 

narkotika är olagligt. Vi tror att det finns ett stigma förknippat med narkotikamissbruk och 

därav valde vi att använda oss av just stigma som teoretisk referensram. När en klient 

reduceras till de negativa egenskaper som förknippas med stigmat så tror vi att det finns 

en risk att socialarbetaren förlorar det humana synsätt som är viktigt inom socialt arbete. 

Om socialarbetaren har förutfattade meningar om en viss typ av klienter kan det leda till 

att alla dras över en kam och man ser inte till varje individs specifika behov och situation. 

Fischer och Neale (2008) lyfter i sitt resultat fram att ett litet antal socialarbetare uppfattade 

missbrukare som manipulerande och opålitliga. Vi tror tyvärr att fördomar mot 

missbrukare är vanliga i samhället och kanske även inom socialtjänsten. Vi tror även att 

fördomarna i vissa fall kan leda till att individer blir särbehandlade och inte tagna på allvar 

när de söker hjälp för sitt missbruk. Vidare hoppas vi att synen i samhället på missbrukare 

kan förändra med tiden så att de kan få sina hjälpbehov tillgodosedda. 

7.4 Mångfaldsperspektiv och kunskapsanvändning  

 

Majoriteten av intervjupersonerna i vår studie var män vilket styrker 

Folkhälsomyndighetens statistisk om att det är dubbelt så många män som kvinnor som 

provar narkotika. Vi observerade även att det var väldigt få kvinnor som befann sig i den 

ideella föreningens lokaler när vi besökte den för att genomföra intervjuerna. Vår studie 

särskilde inte på manliga och kvinnliga intervjupersoner men det hade varit en intressant 

studie att undersöka om det finns någon skillnad i erfarenhet av socialtjänsten mellan män 

och kvinnor. Det hade även varit intressant att undersöka varför män är 

överrepresenterade inom narkotikamissbruk.  
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Vi anser att det bör göras mer forskning om hur klienter upplever mötet med socialtjänsten 

för att motverka den rådande kunskapsluckan. Kunskap inom ämnet kan användas för att 

utveckla socialtjänst vilket i sin tur förhoppningsvis kan hjälpa fler klienter ur sitt missbruk. 

Vi hoppas att vårt resultat kan bidra med kunskap och en ökad medvetenhet om vikten av 

delaktighet för klienter inom socialtjänsten.  
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Hej! 
Vi är två studenter från Halmstad högskola som går programmet Organisering och ledning av 
arbete och välfärd, inriktning socialt arbete. Vi är inne på vår sista termin och skriver vårt 
examensarbete inom socialt arbete. Syftet med vår studie är att fördjupa kunskapen om hur människor som 
haft missbruksproblem upplevt bemötandet från socialtjänsten när de sökt hjälp för att bli drogfria. 
 
Vi undrar därför om du har möjlighet att träffa oss för en intervju för att prata om dina erfarenheter av 
socialtjänstens arbete/bemötande under din väg till drogfrihet. Vi beräknar att den kommer att ta ca 45-60 
minuter. Intervjun kommer, om du samtycker till detta, att spelas in. Det är emellertid bara vi två och vår 
handledare som har tillgång till materialet. Materialet kommer enbart att användas i denna studie. Alla som 
deltar i studien kommer att avidentifieras i den skriftliga redovisningen. Resultaten kommer att presenteras 
på Diva portalen och där har även deltagare i studien möjlighet att inhämta resultaten. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta ditt deltagande i studien när 
som helst under studiens gång. Vi hoppas du har möjlighet att delta i vår studie och om du har 
några frågor är du välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information. 
 
Med vänliga hälsningar 
Joanna och Niklas 
 
Kontakt: 
Joanna. Neogard-Schönnings 
Mail:  
Niklas Juth 
Mail:  
 
Handledare: 
Sara Helmersson 
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Diskussion utifrån tema: 

• Bakgrundshistorik med socialtjänsten på grund av missbruk. 

• Upplevelse av delaktighet i planering av missbruksvården. 

• Upplevelse av att bli hörd, lyssnad på och tagen på allvar.  

• Upplevelse av stigmatisering som missbrukare. 
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