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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Det sociala arbetet som bedrivs ute på de olika kommunernas socialtjänster har på senare år 

börjat genomgå en förändring. Denna förändring avser socialtjänstens insatser och arbetssätt. 

Anledningen till utvecklingen är att kartlägga kunskap som är relevant för det sociala arbetets 

resultat, kvalitet och effektivitet. Utöver det existerar också ett kostnadseffektivt intresse i att 

kartlägga ovanstående faktorer så att de statliga resurserna nyttjas på bästa sätt.  Resultat i det 

sociala arbetes bemärkelse innebär en förändring för den enskilde eller för en grupp som 

kommer till stånd av en insats. Kvalitet beskriver sammantagna egenskaper hos en tjänst som 

ger förmågan till att tillfredsställa brukares uttalade behov. Kunskapen om effektivitet syftar 

till effekterna av en insats i förhållande till de resurser som krävs till att åstadkomma dessa 

effekter. Dessa tre faktorer utgör hörnstenarna för att åstadkomma en väl fungerande 

socialtjänst enligt Socialstyrelsen. (SOU, 2008:18).  

 

Efterfrågan av att inventera socialtjänsternas kunskaper tillika vilka typer av insatser som är 

verkningsfulla för vilka brukare samt under vilka omständigheter de är verksamma har lett till 

att begreppet evidens (vetenskapligt stöd för insatsers effekter) tagit form, sedermera 

evidensbaserat socialt arbete. Men evidens är inte ett absolut tillstånd utan det handlar om 

graden av tillförlitlighet – den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. Evidensbaserat 

socialt arbete baseras på sammanvägningen av tre grunder, den för tillfället bästa 

vetenskapliga kunskapen, brukarens erfarenhet och den professionellas erfarenheter och 

förmågor. För att en metod eller ett arbetssätt ska kunna kallas evidensbaserad krävs det att 

den prövas enligt vetenskapliga kriterier. Ett exempel är att granska två av slumpen utvalda 

grupper med samma problematik som erhållit två olika insatser före och efter insatsen, där det 

centrala blir till att se vad som har den mest gynnsamma effekten till skapandet av förändring 

(Jergeby, 2008). 

 

Individers självbestämmande blir också en del i det svenska välfärdssamhället då 

medborgarna överlåtit makt till samhällets folkvalda politiker som senare tar beslut som 

anslår medel och ramar för socialt arbete som fält (Meeuwisse, m.fl., 2006). 



 

     2 

Socialtjänstens verksamhet bygger i stor utsträckning på frivillighet vilket medför att 

individen som söker hjälp besitter en grundmotivation för förändring. Genom att skapa 

delaktighet och meningsfullhet upprätthålls därmed motivationen till förändring.  

 

I socialtjänstlagens (SoL) första paragraf benämns de övergripande målen med socialtjänstens 

verksamhet och de grundläggande värderingarna som lyfter fram den enskildes rätt till 

självbestämmande samt att integriteten skall framhållas i sådan stor utsträckning som möjligt. 

Vidare nämns det i SoL 3 kap 5 § att socialtjänstens insatser för den enskilde skall utformas 

och genomföras tillsammans med brukaren och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer. Samt bör brukarorganisationer ges möjlighet att vara 

delaktiga i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra socialtjänstens insatser (Bergstrand, 

2008). Med stöd i lagen bör således brukaren vara delaktig i utvecklingen av och i besluten 

angående den egna insatsen.  

 

Då socialtjänsten i större utsträckning börjar använda sig av evidensbaserade insatser växer 

behovet av att involvera brukarna i utvecklingen av att identifiera effektfulla arbetssätt och 

insatser. Det sociala arbetet bör se mötet mellan den professionelle och brukaren som ett 

tillfälle att kunna ta del av varandras expertis, där socialarbetaren är expert på sitt 

yrkesområde och brukaren expert på sitt liv. Utan en brukarmedverkan existerar följaktligen 

inte något evidensbaserat socialt arbete (Socialstyrelsen, 2008). Relationen mellan 

socialarbetaren och brukaren skapar grunden för att effekten av insatsen skall kännas 

meningsfull för brukaren. Detta medför att socialarbetaren bör lägga stor vikt vid bemötande 

och aktivt arbeta för en brukarmedverkan i arbetet med att hitta en för brukaren relevant 

insats.  

 

1.2 Problemformulering/Förförståelse 

I Socialstyrelsens rapport (2003) påvisar resultatet att nyexaminerade socionomstudenter 

besitter tämligen lite kunskaper om hur klienterna själva uppfattar sin situation utifrån ett 

socialtjänstsperspektiv. Socialstyrelsen framhåller att det saknas ett systematiskt upplägg av 

brukarmedverkan på landets socionomutbildningar. Det existerar även en pågående diskurs 

bland studenterna om vikten av ett ökat brukardeltagande inom utbildningen. Detta medför 

vissa kunskapsluckor i ämnet hos de blivande yrkesverksamma socionomerna. Då 

socialtjänstlagen och det nya evidensbaserade arbetssättet förespråkar ett brukarinflytande blir 
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studier som riktar sig mot brukare och deras uppfattning om socialtjänstens insatser relevant 

för utvecklingen av det sociala arbetets praktik.  

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att få en ökad förståelse för hur individer anser sig bli bemötta av 

socialtjänsten samt i vilken utsträckning socialtjänsten implementerar brukarperspektivet i 

insatserna. 

1.3.1 Frågeställningar 

• Anser sig brukaren bra bemött av socialtjänsten?  

• Tillåter socialtjänsten brukaren till att vara delaktig i valet av insats? 

• Bidrar socialtjänsten till meningsfullhet hos brukaren? 

 

1.4 Avgränsning 

Forskningen rörande begreppet brukarperspektiv kommer att beröra både utländska och 

svenska studier. På grund av begränsad tillgång av utländska fulltextstudier vid universitetets 

sökmotorer samt att uppsatsen ska slutföras inom en begränsad tidsrymd, så begränsas det 

utländska forskningsmaterialet för studien relevant ämne till två artiklar. Den begränsade 

tidsrymden medför att det inte funnits utrymme att beställa relevant forskning inom ämnet. Då 

insatserna som socialtjänsten tillhandahåller samhället är många begränsas studien till 

insatserna som gäller socialtjänstens frivilliga insatser, dvs. ej tvångsinsatser som LVM och 

LVU. De för studien valda teoretiska utgångspunkterna tillsammans med syftet avgränsar 

sammanställningen av tidigare forskning till, brukarperspektiv och bemötande.  

 

1.5 Begreppsdefinitioner  

 

1.5.1 Bemötande 

Socialstyrelsen (2008) menar att ett professionellt bemötande är då socialarbetaren är lyhörd 

och uppvisar tillit så den enskilde inte känner sig ifrågasatt. Bemötandet kännetecknar vidare 

att den professionelle skall visa respektfullhet, ödmjukhet och empati för att kunna bilda och 
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upprätthålla en förtroendefull relation med den mötande. Av vikt blir också att se den egna 

förmågan till att reflektera över de egna värderingarna. 

1.5.2 Brukare 
Studien använder begreppet brukaren då det gäller en person som inte har möjlighet att vända 

sig till någon annan producent, personen kan däremot påverka sin nuvarande producent på 

olika vis. Exempel på detta kan vara att personens insats väljs i samarbete mellan 

socialarbetare och den enskilde (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Civildepartementet har sin brukardefinition enligt följande: ”personer som när och personligt 

berörs av en kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den kontinuerligt under en 

relativt lång tid.” I detta blir av vikt menar de att inte blanda ihop brukardefinitionen med 

klient eller kund, då dessa inte behöver vara inblandad av verksamheten. Civildepartementet 

menar att det finns en poäng med att avgränsa brukaren till en verksamhet då detta skiljer 

brukaren från det allmänna intresset som tas tillvara av de förtroendevalda. Kritik som kan 

riktas mot brukardefinitionen är att de inte ser till vårdtagarens beroende av vårdgivaren, 

likväl som brukaren kan se sig i ett stort underläge gentemot vårdgivarens den ”expert” som 

åtagit sig uppdraget (Socialstyrelsen, 2001). 

 

1.5.3 Brukarmedverkan 

Begreppet innebär att brukare på något sätt är delaktiga i en viss process. Det kan röra sig om 

att föra fram synpunkter till sin socialsekreterare eller att denne i viss mån deltar i planering 

av en verksamhet (Socialstyrelsen 2005). 

1.5.4 Brukarinflytande 

Förutsätter, till skillnad mot brukarmedverkan att, brukaren även är med och påverkar 

processen. Alltså inte bara för fram synpunkter utan uppmärksammas också (Socialstyrelsen 

2005). Vid uppdelning av orden kan ordet inflytande definieras som påverkansmöjlighet 

(Socialstyrelsen, 2001). 

1.5.5 Brukarperspektiv 

Brukarperspektivet är det perspektiv som brukaren själv uttrycker och själv ser från. För att 

arbeta mot ett brukarperspektiv inom socialtjänstens verksamhet utgår socialarbetarna från 
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brukarens önskemål, kunskaper och erfarenheter för att på så sätt närma sig perspektivet på 

bästa sätt (SOU, 2008:18).  

1.6 Tidigare forskning 

Detta kapitel sammanfattar tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. Det existerar 

tämligen lite svensk forskning som berör brukarperspektivet inom socialtjänsten (Meeuwisse, 

m.fl. 2006). Utländsk litteratur och forskning kring begreppet brukarperspektiv är begränsad 

men intressant. Emellertid är den mesta forskningen som omfattar brukarperspektiv 

genomförd inom området för äldrevården, sjukvården och psykiatrin.  

 

1.6.1 Forskning inom området Brukarperspektiv 

Hermodsson (1998) har i sin studie undersökt fem kommuner angående hur demokratimålen 

sett ut i socialtjänsten och hur dessa mål gett uttryck i det praktiska arbetets fält. 

Demokratimålen har senare brutits ned ytterligare, de är brukarens kunskap, insyn och 

möjlighet till att påverka sitt eget ärende. Resultatet av detta visar att klienten ofta inte har 

kunskap om dess rättigheter och möjligheter som kan vara verktyg till att stärka den enskildes 

ställning. Större andelen av respondenterna har heller ingen insyn på vad som rör det egna 

förhållandet. De redskap som finns till för att motverka denna utveckling är de arbetsplaner 

som sätts upp tillsammans med brukaren. Något som senare visats att de inte alltid är 

upprättade. När de finns har det senare visats att brukaren inte alltid är underrättad om 

arbetsplanen. Hermodsson fortsätter med att redovisa studiens resultat med att påvisa 

samband med andra studier som gjorts, där socialarbetare och brukare har skilda uppfattningar 

om vad som sker i dess möte mellan varandra. Ovanstående resultat ger en anblick av ett 

svagt brukarperspektiv från de professionellas sida inom socialtjänsten då studien senare 

framhåller att kommunikationen mellan socialarbetare och brukare upplevs otydlig. Resultatet 

visar en skillnad bland brukargruppen där de mest utsatta brukarna har mindre kunskaper om 

att kunna hantera sina rättigheter, vidare har de också påtaglig avsaknad av viktiga individer i 

det sociala nätverket samt låg utbildning. Kunskapen om de medborgerliga rättigheterna visar 

sig vara skiftande bland studiens respondenter. De som upplever bättre dialog med 

socialarbetaren har även bättre kunskap om dess rättigheter, likväl de som har sämre dialog 

har en ökad benägenhet att hävda sig gentemot myndigheten som t.ex. i form av överklagan i 

beslut som gjorts av socialnämnd. 
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Denvall och Jacobson (2000) beskriver relationen mellan socialarbetare och brukare som 

asymmetrisk. Socialarbetaren besitter ett professionaliserat kunskapsmonopol som styr 

bedömningarna vilket kan leda till att brukaren informeras istället för att göras delaktig. Detta 

medför att socialarbetarens autonomi stärks och en paternalism utvecklas istället för att öka 

brukarens självbestämmande. Om en medborgare skall tas på allvar i en demokratisk process 

bör dennes upplevelse av sitt problem styra denna process. Socialtjänsten möter brukarens 

behov utifrån de tjänster som organisationen förfogar över. Bristande utbud leder till att 

brukaren i stor utsträckning anpassas in i en för socialtjänsten adekvat insats. Denvall och 

Jacobson (2000) beskriver det som att brukaren filtreras för att bli användbar för 

organisationens tjänsteutbud. 

 

I en australiensisk studie från 2008 intervjuades 64 institutioner som tillhandahåller 

behandling av drogproblematik. Intervjuerna kartlade huruvida de tillämpar brukarinflytande i 

sin behandlingsplan. Vidare intervjuades 179 brukare angående deras kunskap beträffande 

brukarinflytande i behandlingen. Resultatet av studien visad på att brukarinflytandet i form av 

att få och ge information mellan behandlingshemmet och brukaren är vanligt, där emot var det 

mindre vanligt med att brukarna var med i besluten kring behandlingsfrågor. Av de 179 

brukarna visade det sig att många hade mycket lite kunskap om möjligheterna till 

brukarinflytande i sin behandling. Slutsatsen visade trots ansträngningar från 

behandlingshemmen med att involvera brukarna i behandlingen gav en liten effekt mot att inte 

involvera brukarna alls. Detta berodde enligt författarna till stor del på 

kommunikationsproblem mellan brukarna och de professionella (Bryant, m.fl. 2008).  

 

En studie utförd av The Australian Association of Social Workers Practice Standards 

Committee intervjuade 48 individer som var aktuella inom någon av socialtjänstens olika 

insatser. Intervjuerna berörde olika aspekter av det sociala arbetet och framför allt vilka 

förväntningar brukarna hade på socialarbetarna. Resultatet visade på vikten av en bra relation 

mellan brukare och socialarbetare, noggrann konfidentialitet samt konkret stöd i att åter bli 

självständig. Slutsatsen blev att brukarnas åsikter låg till grund för utarbetandet av ny praxis 

inom socialt arbete med Empowerment som huvudmetod (Bland, m.fl. 2006). 

 

I boken ”Förstå socialt arbete” av Bengt Börjesson (2008) beskriver han vad som styr det 

sociala arbetets verksamhet. Först anges socialtjänstlagen med LVM och LVU som 
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komplement. Därefter anges styrimpulser från externa verksamheter såsom skola, psykiatri 

och arbetsförmedling. Det tredje är det socialpolitiska systemets uppbyggnad som bestämmer 

vilka grupper av människor som riskerar att bli klient. Kompetensen hos socialarbetarna är det 

viktiga för kvaliteten. Enligt Börjesson behövs dessa styrimpulser ständigt kompletteras. 

Detta sker genom forskning och utveckling vid universitet och högskolor samt 

Socialstyrelsens utvärderingar. Han konstaterar att det så kallade brukarinflytandet som 

utveckling av det sociala arbetet är obetydligt. Enligt Börjesson är överklaganderätten hos 

klienten den enda möjligheten till inflytande. 

 

I Socialstyrelsens utredning SOU 2008:18 anges strategier för hur god kvalitet i socialtjänsten 

bör se ut. Slutsatsen visar på att forskning och annan kunskap tillsammans med allmänna råd 

och handböcker ligger till grund för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete. I denna strategi 

framgår det som en självklarhet att tydliggöra hur viktigt det är att ge brukarperspektivet ett 

reellt utrymme. Det är nödvändigt att involvera brukarna och de professionella för att utveckla 

en evidensbaserad praktik.  

 

Socialstyrelsen (2005) menar att det finns viktiga kriterier som verkar för att närma sig 

brukarperspektivet inom områdena praktik, utbildning och forskning. De framhäver att det är 

brukarens behov och insatsers resultat som ska vara det centrala. Brukaren har i mötet med 

socialtjänsten oftast mer eller mindre påtagliga behov om vad de anser behöver förändras. 

Socialtjänstens insatser borde därför vara riktade mot behoven med stöd av senast tillgänglig 

forskning och beprövad erfarenhet. Här innefattar även uppföljning av insats som ytterst 

viktigt för att se om brukarens behov är tillgodosett eller ej. Forskningen framhäver att det 

läggs för lite tyngd på effekten av praktikers insatser som blir av största vikt i ett 

brukarperspektiv. Praktiker tycks lägga mer vikt på sitt egna engagemang för brukaren ifråga 

än att se vad brukarens resurser kan tillföra processen. Här kan det påvisas att brukarens 

intressen blir mer objektifierade i dess sammanhang som gör honom/henne till föremål för 

handlingar som tillhandshålls av socialarbetaren själv. Ytterligare framhävs den tysta 

kunskapen som något som bidrar till att skapa ett maktförhållande mellan brukare och 

socialarbetare på ett sådant sätt där brukaren inte får tillgång till socialtjänstens beslutsgrunder 

som gör det svårt att kritisera dessa. För att socialtjänsten ska kunna närma sig ett 

brukarperspektiv bör de beskriva insatsers verkan samt eventuella biverkningar som 

individuella insatser kan ge brukaren själv ifråga. 

 



 

     8 

Under sex veckor våren 2008 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) tillsammans med  

Östersunds socialförvaltning en brukarundersökning som avsåg att öka kunskapen om hur 

brukarna upplever kontakten med socialförvaltningens olika enheter utifrån bemötande, 

tillgänglighet, inflytande och delaktighet. Undersökningen bestod av tio enkätfrågor varav 

fyra berörde bemötande, två berörde inflytande och delaktighet och en berörde tillgänglighet. 

Totalt besvarade 323 personer enkäten. SCB använde sig av skalor från 1 – 10 i sina frågor, 

där  ett är minst bra och tio är mycket bra. Dessa berörde hur nöjda brukarna var med 

hjälp/stödet de fick av socialförvaltningen. Medel värdet visade sig ligga mellan 7.6 – 7.9 på 

den tiogradiga skalan vilket är ett gott betyg. De övriga resultaten var genomgående goda. 

Tillgängligheten var det som enligt brukarna behövde förbättras (Socialförvaltningen 

Östersund, 2008). 

1.6.2 Forskning inom  området bemötande 

Löfgren, m.fl. (2003) utförde en studie som syftade till att utveckla en metod i vilken klienter 

och handläggare i direkt dialog med varandra ges en aktiv roll för att utveckla 

erfarenhetsbaserad kunskap inom socialtjänsten. Studien genomfördes på två kommuners 

respektive grupper som ansvarade för ekonomiskt bistånd. Två handläggare samt två klienter 

per kommun intervjuades. Resultatet kring bemötandet visade att klienterna lade stor vikt vid 

att handläggaren är medveten om att han har sina egna svagheter och brister, inte en person 

som bara läst om hur det kan och ska vara. Kontinuiteten är viktig dvs. samma handläggare 

över tid då ett förtroende tar tid att bygga upp, vidare säger klienterna att de inte gillar att 

någon talar om för dem hur de ska göra, de vill inte känna sig styrda. En klient beskriver att 

det är viktigt att känna att hon kan påverka, att diskutera sig fram till en lösning utan att bli 

överkörd. Då trygghet är en mycket viktig ingrediens för om ett möte och samarbete ska 

fungera anser klienterna att de med fördel kan mötas i klientens hem i mellan åt. 

 

När socialarbetaren handlägger sina ärenden bör hon/han väga ihop lagstiftning, etik, 

vetenskap och beprövad erfarenhet till en helhet i det dagliga arbetet måste den utöver detta 

även se till att uppträda på ett sätt som gör att den enskilde känner sig respekterad och väl 

bemött menar Socialstyrelsen (2008). Anledningen till att detta blir av vikt är för att individ 

som söker hjälp ofta befinner sig i svåra livssituationer där det blir ytterst viktigt att inte 

kränka individens integritet. I begreppet bemötandet lyfts även medvetenheten av 

beroendeställningen mellan den enskilde och handläggare som viktigt. Där socialarbetaren 

skall vara medveten om sitt maktövertag där denna har maktbefogenhet i sin profession att till 
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stor del kunna bestämma utfallet på den sökandes ärende. Som socialarbetare blir här vidare 

relevant att utgå från hur den enskilde upplever sina behov, därför blir det centralt att visa 

lyhördhet och tillit för att inte den mötande ska känna sig ifrågasatt. Riktlinjerna för 

bemötandet framhäver senare även förmågan till att hantera motstridiga intressen och 

konflikter där skuldbeläggning inte får stämpla någon i dess sammanhang. Likväl att 

anhörigas åsikter och intressen bör hanteras och urskiljas från den enskildes önskemål utan att 

kränka någon av de berörda. Andra saker som kan få den enskilde att kännas vid ett dåligt 

bemötande är om socialarbetaren är svår att nå på grund av knappa telefontider och snäva 

kommunala principer som gör det problematiskt att lyfta fram den enskildes rätt. Det dagliga 

bruket av ordet bemötande får därmed en djupare betydelse i den professionella kontexten 

som gör det till ett grundläggande begrepp i det sociala arbetet som fält att beakta 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

2. METOD 

2.1 Inledning av metodavsnitt 

Detta avsnitt avser att redogöra för hur studien genomförts, hur insamlingen av data gått till 

samt hur urvalet gjorts. Vidare kommer det vetenskapliga förhållningssättet tydliggöras. De 

etiska aspekterna i studien kommer att övervägas. Slutligen kommer arbetets tillförlitlighet 

och tolkningsmetod beskrivas.   

 

2.2 Val av metod 

Enligt Halvorsen (1992) är metodläran om hur man samlar in, organiserar, bearbetar och 

analyserar fakta på ett systematiskt sätt så att andra kan återskapa studiens tillvägagångssätt. 

Det  innebär i korthet kontrollerbarhet. Studiens syfte begränsar metoden till användandet av 

en kvalitativ metod.  Kvale (1997) menar att den kvalitativa metoden är bra för att hämta in 

kunskap om hur en individ uppfattar insamlade erfarenheter från dennes egen vardag. Den 

kvalitativa intervjun har sin fördel då respondenterna kan ge sin syn ur ett eget perspektiv, 

med det egna ordet som förmedlar sin erfarenhet. Intervjuernas fokus kommer att ligga på 

respondenternas egna upplevelser av socialtjänstens insatser. Intervjuerna mynnade ut i en 

intervjuguide där frågorna utgår från de två teoretiska utgångspunkterna tillika studiens 
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frågeställningar, Empowerment och KASAM. Den tredje frågeställningen rörande bemötande 

jämförs med tidigare forskning, se figur 2.1.  

 

    1.Vad anser du om socialtjänstens bemötande? 
 
Bemötande 
(Frågeställning 1) 2. Beskriv situationen när du upplevde det bemötandet 
 

3. Känner du att du fått varit med och bestämma kring de beslut socialtjänsten tagit? 
 
Empowerment          4. Upplever du att fått makt över beslut och handlingar som rör ditt liv? 
(Frågeställning 2) 
 5. Anser du fått det stöd och hjälp som du varit ute efter? 

 
 6. Upplever du att socialtjänsten ger tydlig information. Ex. valmöjligheter, rättigheter? 
 
KASAM 7.  Kan du se att socialtjänsten uppmärksammar de saker du är bra på? 
(Frågeställning 3) 
  8. Tycker du att socialtjänsten har bidragit till en ökad motivation till förändring? 
     Fig. 2.1 

 

Intervjuerna beräknades till att ta ca 30 minuter plus minus några minuter på grund av 

varierande följdfrågor. Intervjuerna kom att pågå mellan 16 – 40 minuter och de genomfördes 

på olika platser då respondenten fick avgöra var den skulle ta plats. Vad som bör tilläggas är 

att vid första intervjun deltog båda intervjuarna. På grund av önskemål hos en respondent att 

denne endast ville att en person skulle göra intervjun så kom de tre fortsatta intervjuerna att 

genomföras av endast en intervjuare.  

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt  

Avsikten med studien är att erhålla en djupare förståelse av brukaren och dennes livsvärld 

utifrån socialtjänstens kontext. Detta medför att valet av vetenskapligt förhållningssätt 

avgränsat till en hermeneutiskt ansats. Denna ansats menar att genom språket skapas 

kunskaper om det som är genuint mänskligt. Människor har intentioner, syften, som yttrar sig 

i språket och i handlingar hos individen och som går att tolka och förstå innebörden av (Patel 

& Davidson, 2003). Hermeneutik handlar om tolkning av texter med syfte att erhålla en 

godtagbar och gemensam förståelse av en texts mening. En princip för hermeneutisk tolkning 

är den hermeneutiska cirkeln som innebär att förståelsen av en text sker genom en process där 

de enskilda delarnas mening fastställs av textens helhetliga mening. Studien avser använda 

principen om textens autonomi, vilket betyder att författarna förhåller sig till innehållet i 

uttalandena och försöka förstå vad respondenten utrycker om sin livsvärld (Kvale, 1997). 



 

     11 

2.4 Urval 

Målgruppen för studien var till en början män över 18 år som har eller haft erfarenheter av 

socialtjänstens frivilliga insatser. På grund av dålig respons kom urvalet sedermera att gälla 

både kvinnor och män över 18 år som har eller haft erfarenheter av socialtjänstens frivilliga 

insatser. Urvalet av respondenter har sökts på olika vägar, däribland har e-post sänts till fem 

öppenvårdsbehandlingshem och bett att personalen informera om studien för att sedan låta de 

boende på behandlingshemmet avgöra om de vill ställa upp. De berörda hemmen har varit 

belägna inom närområdet Jämtland. Flygblad har senare satts upp i socialtjänstens väntrum 

där syftet med studien och hur ett eventuellt genomförande, har beskrivits. Då socialtjänsten 

verksamheter har varit utspridda har flygbladet satts upp vid tre platser där verksamheter 

bedrivs som berör vår målgrupp. Det slutgiltiga urvalet i studien har resulterat i fyra män som 

har eller haft en frivillig insats från socialtjänsten på grund av varierande drogmissbruk. Två 

respondenter valde att svara på uppsatt flygblad, där intervju genomförts på studieorten. De 

två andra respondenterna som ingår har utgått från ett snöbollsurval där en vetskap om att 

individerna varit aktuella för insats framkommit tidigare. Dessa intervjuer av respondenter har 

genomförts på två olika orter i Sverige. Halvorsen (1992) menar att i de slutna miljöerna kan 

det vara till fördel att använda sig av snöbollsurval där det annars kan vara svårt att nå 

respondenter.  

 

2.6 Tillförlitlighet  

Arbetets tillförlitlighet mäts utifrån reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp 

är först och främst anpassade till kvantitativa studier och innebörden av begreppen får en 

annan betydelse i kvalitativa studier. Exempelvis om samma fråga ställs till en person flera 

gånger och svaret blir olika varje gång så betraktas det vid en kvantitativ studie som låg 

reliabilitet, men inte nödvändigtvis vid en kvalitativ studie då reliabiliteten bör ses mot 

bakgrund av den unika situationen vid intervjutillfället. Om frågan lyckas fånga den unika 

situationen och det yttrar sig i variation i svaren så har det större betydelse än om samma svar 

alltid erhålls. Validitet avser att beskriva hela forskningsprocessen vilket medför att validitet 

och reliabilitet blir mer sammanflätade i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003). 

Studien använder ovan nämnda begrepp.  
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2.6.1 Reliabilitet 

I styrkandet av arbetets tillförlitlighet motsvarar reliabiliteten strukturen på införskaffat 

material (Kvale, 1997). I studier med kvalitativ ansats används både teknisk utrustning och 

människor som instrument. Båda måste fullgöra sin uppgift på ett pålitligt sätt 

(http://infovoice.se/fou/). Intervjuerna spelades in med en Olympus diktafon som införskaffats 

från Mittuniversitetet. Den hade en inbyggd mikrofon som genererade en bra ljudkvalitet, 

vilket underlättade transkriberingen mycket. Intervjuförfarandet föregicks av en handledning 

av tilldelad handledare angående råd och förslag som underlättar datainsamlingen. Vidare så 

har intervjuarna fördjupat sina kunskaper angående intervjusituationer i Kvales bok Den 

kvalitativa forskningsintervjun (1997). Under de fyra intervjuerna utvecklades en mer förfinad 

teknik hos intervjuarna, då författarna senare blev bättre på att ställa följdfrågor. Samma 

frågor har ställts till alla respondenter dock har följdfrågorna varierat en del vilket kan 

tillskrivas intervjuarnas ökade trygghet och kunskap rörande intervjusituationen. Vissa 

respondenter behövde få någon fråga exemplifierade för att den skulle kunna besvaras, dock 

har intervjuarna varit noggranna med att respondenterna uppfattat alla frågorna korrekt.  

2.6.2 Validitet  

Hög validitet innebär att studien har undersökt det som av syftet avser undersökas. Halvorsen 

(1992) översätter validitet med giltighet eller relevans, dvs. har relevant material samlats in 

för att besvara frågeställningarna. Genom att strukturera upp frågorna i intervjuguiden i tre 

teman tillika studiens frågeställningar utifrån studiens valda teorier konkretiseras svaren så de 

mäter det som avses mätas, då teori sammanförs med empiri. Vid tre av fyra intervjutillfällen 

har endast en av intervjuarna varit närvarande, vilket kan ha påverkat validiteten vid just de 

tillfällena. För att kompensera det kom tolkningar av det insamlade materialet att tolkas 

oberoende av de båda författarna för att i största mån avgöra vad som ansågs relevant i 

materialet. Detta medförde att kontentan av intervjumaterialet granskades av två personer 

oberoende vilket ökade validiteten.    

2.6.3 Generaliserbarhet  

Kvale (1997) menar att en vanlig kritik som framkommer är att generaliserbarheten blir svår 

att se till då respondenterna är för få. Något som motsäger denna kritik är att psykologins 

historia har gett svar på att forskaren bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier om 

syftet är till att erhålla en generell kunskap. Både Freuds studier som gjort viktiga fynd kring 

allmänt vetande om patologi och personlighet och Jean Piagets studier om barns kognitiva 
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utveckling där hans studier bedrevs på hans egna barn, har använt sig av få respondenter. 

Deras fynd blev betydande för forskningen. Detta för att resultatet senare kunde generaliseras 

till större grupper med stöd i att den kvalitativa delen kunde se det enskilda fallen. I Freud och 

Piagets forskning undersökte de enskilda beteenden i förhållande till dess omgivning och 

utarbetade en logik kring situationen. Kontentan av denna studie ligger i att se till 

respondenternas upplevelser och erfarenheter om socialtjänstens bemötande, delaktighet och 

meningsfullhet blir det här inte heller av vikt att se till ett större urval än det som nu 

föreligger. Studien väljer här istället att se till den enskildes erfarenhet och uppfattning som 

ger en djupare kunskap om dess verklighet för att senare knyta detta till valda teoretiska 

utgångspunkter för att kunna ge urvalet en större logik i dess enskilda uppfattning. 

 

2.5 Metodproblem 

Under studieprocessens gång har svårigheten med att finna lämpliga respondenter visat sig 

vara ett stort problem. Orsaken till detta kan det bara spekuleras kring men det bör klarläggas 

hur sökningen av respondenter utförts utöver det som beskrivs i urvalet. Fem 

behandlingshem, tre i Östersund med omnejd samt två på andra platser i Sverige där det vistas 

boende med lämplig bakgrund för att besvara studiens syfte har fått en förfrågan om de var 

villiga att hjälpa till med respondenter. Inget av de fem behandlingshemmen har besvarat 

förfrågan. Vidare har försök till samarbete med socialtjänsten gjorts med blandat resultat. Ur 

ett individorienterat perspektiv kan känslan av utelämnande hos de potentiella respondenterna 

ha påverkat motivationen till att delta. Vidare som redan nämnts är forskningen på området 

tunn därtill är den befintliga forskningen svårtillgänglig. 

 

2.7 Etiska överväganden  

Larsson (2005) lyfter fram komplexiteten av den kvalitativa forskningen då forskaren får ta 

del av personliga uppgifter som kan kännas utelämnande för respondenterna att berätta. 

Centrala aspekter i denna kontext blir till att se informerat samtycke, konfidentialitet samt 

eventuella konsekvenser för respondenterna som kan uppstå med att delta i studien. Informerat 

samtycke blir till att informera syftet med studien och samtala om hur intervjusessionen 

kommer att se ut och att de när som helst har utrymme att avbryta sitt deltagande. Här kan 

senare respondenterna lämna sitt samtycke efter utlämnad information. Konfidentialiteten ser 

till att ge information om att materialet som kommer att framgå i den slutgiltiga uppsatsen inte 
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kan spåras till svarande respondents identitet. Eventuella konsekvenser som tas upp kan vara 

att respondenterna skall lida sådan liten skada som möjligt i genomförandet av intervju. Att 

bedriva kunskapsproduktion bör se till att se om det finns en eventuell skaderisk för 

respondenterna, något som inte kunde ses i denna studies överväganden. 

 

Dessa nämnda aspekter var något som eftersträvades i mötet med respondenterna. I processen 

framkom det även en viss fundersamhet bland respondenterna vad intervjun kom att handla 

om, då två av respondenterna menade att de inte ville diskutera problematiken och den ångest 

vad missbruket kom till att bidra med. Denna etiska aspekt diskuterades därför igenom med 

de berörda för att klarlägga att det är dess erfarenhet av socialtjänsten som kom till att bli det 

relevanta temat för forskningen. En aspekt kring de etiska överväganden är om 

respondenterna upplevt frågor eller funderingar som kan ha uppkommit i efterhand. Detta har 

mötts med respekt och att alla respondenter har erbjudits möjligheten att kontakta utförarna av 

studien efter genomförd intervju för att diskutera eventuella frågor. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Studien har för avsikt att belysa om socialtjänsten involverar brukarna i processen att finna 

den bästa insatsen för den aktuelle individen. På grund av att det existerar en bristfällig empiri 

av tidigare forskning på området gör att studien kommer att använda sig av två teorier för att 

analysera materialet från respondenterna. Av den orsaken att evidensbaserat socialt arbete i 

större utsträckning influerar arbetssätten inom socialtjänsten så framhålls Empowerment som 

en relevant teori då denna förespråkar egenmakt åt brukaren. Den andra teorin som kommer 

att användas är KASAM (känsla av sammanhang) då KASAM ser till det salutogena hos 

brukaren och är en teori som mäter huruvida individer hanterar och utvecklas av yttre 

påfrestningar. Dessa två teorier har för avsikt att påvisa om brukarna i studien upplever makt 

över beslut och handlingar samt om de upplever en känsla av sammanhang.  

3.1 Empowerment 

Ordet Empowerment är en term som används bland flertalet professionella, däribland 

statsvetare, ekonomer, sociologer, politiker och socialarbetare. Termen menas dock ha en 

grundkänsla inom alla de professionella där de lyfter Empowerment som något bra att sträva 

efter. Senare kan termen beskrivas utifrån två betydelser där Swärd och Starrin (2006) lyfter: 
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1) att ge makt till, och 2) att ge möjlighet eller tillåtelse till. I denna mening väntar inte 

individen på att någon ska ge makt utan denne tar makten själv (Swärd och Starrin, 2006). 

  

Empowerments intention är att hjälpa individer att få makt över beslut och handlingar som rör 

dess egna liv. Något som kan tillföra en ökad makt av detta är att stärka individens 

självförtroende och arbeta med att flytta makten från omgivningen till den egna individen. 

Payne (2002) menar att företrädarskapet blir en del inom Empowerment som teoretiskt 

perspektiv där synvinkeln blir att se de mest utsatta grupperna i samhället där perspektivet 

lyfter genom att företräda de maktlösa individerna i dess intressen gentemot övriga 

samhällsgrupper och dess sociala strukturer. Empowerment har en förmåga att motverka 

problematik som ofta kan uppstå i socialt arbete där polarisering av verksamheter kan ske. 

Begreppet försöker  se till individens och familjens sociala målsättningar i så stor utsträckning 

som möjligt. Ett participativt synsätt kan ingå i Empowerment där det ligger ett stort värde att 

se individer som både vill och har rätt till att vara engagerade gällande beslut och åtgärder 

som gäller dem själva. Dessa individers intressen återger den demokratiska värdegrunden i 

socialt arbete, likväl som det stärker personligt ansvar och skapar grund för en mer positiv 

utveckling för bättre tjänster som rör utsatta grupper i samhället. Participationen utgår från 

fyra delar i praxis: 

 
1. Empowerment ifrågasätter förtryck som hindrar individer till att ta makten över de 

saker i dess omgivning som påverkar dem. 

2. Kontroll över vad som kan vara individens behov att göra sin röst hörd rörande 

planering och åtgärder gällande dess egna situation. 

3. Att stärka individers personliga resurser som rör egenmakt, i att utveckla och stärka 

självförtroende, självkänsla och förväntningar. 

4. Verka för en förändring hos myndigheten till att arbeta mer öppet för delaktighet. 

 

I det praktiska skall då detta verka för att främja en ömsesidighet, direkthet samt lyhördhet för 

individens behov. Socialarbetaren i sammanhanget bör här uppvisa sin opartiskhet och en 

trovärdighet som ser till de behov som uppvisas. Där en trygghet i uppträdandet blir av vikt 

för få mötande individ att känna tillförlitlighet. Empowerment har sin rötter i ett humanistiskt 

synsätt där tilliten är viktig för att individen ska känna medvetenhet och arbeta med dess 

kompetens till att utöka möjligheten att samspela med den omgivning som finns omkring 

(Payne, 2002). 
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Johansson (2006) lyfter självförtroendet som essensen i Empowerment där de liknar 

begreppet i ett självhjälpsammanhang, där individen sätts i mitten och socialarbetaren kan 

liknas en konsult som ser sitt uppdrag till att stärka individens självförtroende. Här ses 

klientdemokrati angeläget där den professionelle bör ha en förståelse för att informera 

individen om dennes rättigheter samt att arbeta för individens deltagande i att vara en del i en 

kommande insats. Detta blir en förutsättning för att skapa det goda mötet menar Johansson. 

3.2 KASAM 

Aaron Antonovsky är grundaren av begreppet KASAM, han utvecklade teorin inom den 

medicinska sociologin. KASAM avser mäta en livshållning, som kan öka motståndskraften 

vid stress och därmed vara en hälsobefrämjande egenskap. Teorin beskriver ett mönster om 

hur olika beståndsdelar av vekligheten hänger ihop och vilka samband det finns. Genom att 

använda ett salutogent förhållningssätt söker de professionella tillsammans med brukaren 

förklaringar på vilka faktorer som orsakar och bibehåller hälsa snarare än vad som förorsakar 

sjukdom, dvs. motsatsen till salutogent som benämns patogent förhållningssätt (Hanson, 

2004). Dessa faktorer eller motståndsresurser tillsammans med positiva livserfarenheter, 

exempelvis lyckade hanteringar av kriser, motgångar och andra situationer utgör grunden för 

KASAM. Antonovsky operationaliserar ner KASAM till tre delbegrepp begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen förklaras som: 

 
• Begriplighet – handlar om i vilken utsträckning individen upplever all information och 

intryck i tillvaron som konkret, strukturerad och förutsägbar. Detta bidrar till att 

individen har förmåga att bedöma verkligheten och varför saker är som det är eller blir 

som det blir. Individen måste förstå samband mellan saker och ting för att kunna 

hantera en problematisk situation (Hanson, 2004).    

  

• Hanterbarhet – bygger på att individen upplever att det existerar resurser till ens 

förfogande som gör det möjligt att hantera de krav som ställs. Det kan vara egna 

resurser som individen styr över eller resurser i dennes nätverk. Detta betonas med att 

individer kan själva eller med hjälp av omgivningen reda ut svåra situationer (Ibid.).  
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• Meningsfullhet – är KASAM´s motivationskomponent, svaret på livets alla frågor som 

börjar med varför. Varför ska jag göra detta? Varför händer detta? När en människa 

ställs inför en ny uppgift finns det två sätt att reagera, antigen känns uppgiften jobbig 

och tung eller så känns den inspirerande och lockande, värd att engagera sig i. Om en 

individ upplever stark meningsfullhet är sannolikheten stor att denne kommer att 

skaffa sig både kunskap och resurser för att undanröja eventuellt problem och lösa 

uppgiften (Hanson, 2004). 

 

Antonovsky utformade ett standardiserat frågeformulär för att mäta KASAM. Dock existerar 

det flera sätt att mäta KASAM. Denna studie har inte för avsikt att mäta KASAM, utan 

KASAM är en teoretiskt ansats i analysarbete som avser att öka förståelsen för brukarens 

helhetssyn i samverkan med socialtjänsten. För att visualisera KASAM ytterligare för hur 

teorin används i studiens sammanhang följer en modell: 

 
Brukarens Känsla av sammanhang 
       
Begriplighet  Hanterbarhet  Meningsfullhet 
       
Kunskap om Resurser och stöd Motivation 
Omvärlden  Positivt nätverk Mål 
Rättigheter  Organisationer Gnista 
Skyldigheter       
Egna rollen   Påverkansmöjligheter Värderingar 
Orsakssamband Insats  Etik & Moral 
Konsekvenser Arbetstakt  Rättvist 
   
Feedback från Kompetenser Positiva upplevelser 
Socialsekreteraren Kommunikation Relation till andra 
Vänner   Erfarenheter  Avklarade hinder 
Familj    Trivsel 
    Självkänsla   
       

Figur3.1     (Hanson, 2004) 
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4. RESULTAT/ANALYS 

Detta kapitel börjar med en presentation av respondenterna för att sedan gå in på 

resultatredovisningen. Resultatet börjar med att sammanfatta vad respondenterna sagt under 

respektive frågeställning. Resultaten redovisas sedan uppdelat utifrån studiens tre teman 

tillika de tre frågeställningar. De tre temana är bemötande, delaktighet och meningsfullhet. 

Resultaten relateras till tidigare forskning samt till valda teoretiska val som tidigare i studien 

redovisats.   

 

 4.1 Presentation av respondenterna  

 
”Gösta”  

Gösta är 64 år gammal. Han har erhållit flera insatser från olika kommuners socialtjänster. 

1986 erbjöds han för första gången behandling för sitt alkoholmissbruk varpå han levde 

nykter i nio år. Utan förvarning så kom Gösta att bryta sin nykterhet, vilket tog honom ett 

halvt år att komma tillbaka från. Efter det har han under en lång tid druckit alkohol i ganska 

stora mängder. Under den tiden har han haft ständig kontakt med de sociala myndigheterna. 

Nu bor Gösta på ett boende för hemlösa med missbruks problem som drivs av socialtjänsten. 

Han har god man och försörjningsstöd dessutom har han nyss avslutat en tolvstegs behandling 

och är i skrivande stund nykter.  

 

”David” 

David kom i kontakt med socialtjänsten för första gången när han var 14-15 år gammal, idag 

är han 24 år. Han tog en överdos vid 15 vilket resulterade till att han och hans familj sökt 

hjälp hos socialtjänsten. Sedan dess har han varit familjehemsplacerad, genomgått behandling, 

erhållit ekonomiskt bistånd och haft kontinuerlig kontakt med en samtalsterapeut. Idag arbetar 

han och har flickvän.  

 

”Kalle”  

Kalle är idag 29 år gammal och vid 19 års ålder under 2001 inledde han sin missbrukskarriär 

och fick senare 2001 sin första kontakt med socialtjänsten. Resultatet av kontakten ledde till 

att Kalle vistades 6 månaders på en öppenvårdsinstitution med behandling mot sitt destruktiva 

missbruk. Sedan dess har Kalle haft ett antal återfall och ytterligare två behandlingstillfällen. 
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Hans missbruksfria perioder har som längst sträckt sig ett år under den tio års period som han 

varit aktiv i missbruk.  

 

”Stefan” 

Stefan har till och från haft kontakt med socialtjänsten, insatserna har varit ekonomiskt 

bistånd, samarbetssamtal och utredning om barn. Första kontakten var vid 17 års ålder då med 

ekonomiskt bistånd. Idag är Stefan 29 år och har ett arbete och en vardag med fasta rutiner. 

Kontakten med socialtjänsten idag är endast gällande hans barn då barnet är aktuell med 

utredning där. 

 

4.2 Frågeställning 1  

Anser sig brukaren bra bemött av socialtjänsten?  

Nedan redovisas respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar hur de anser sig 

bemötta av socialtjänsten efter det följer en analys av avsnittet rörande bemötandet utifrån 

tidigare forskning.  

 

Bemötande  

På frågan om hur de anser sig bemötta av socialtjänsten svarar två av respondenterna att de 

blivit bra bemötta. De tycker att socialtjänstens bemötande generellt är bra oavsett vilken 

socialsekreterare det varit frågan om. En av respondenterna anser att socialtjänstens anställda 

är inställsamma och falska i sitt bemötande då han menar att socialsekreterarna först är 

vänliga för att senare bespotta en som individ. Den fjärde respondenten upplever bemötandet 

som två ytterligheter där ena ytterligheten representerar ett bra och den andra ett horribelt 

bemötande. Han tillskriver sig själv en bidragande orsak då han refererade till sina egna 

identiteter, han säger att han har en missbruksidentitet och en identitet som drogfri. Detta 

leder till en ny aspekt inom bemötande då det enligt respondenterna spelar en viktig roll 

vilken inställning som antas och hur man själv bemöter socialtjänsten. Respondenten som 

talar om missbruksidentitet och drogfri identitet säger att när han antar sin missbruksidentitet 

så ser han socialtjänsten som ett hot som gör att han bemöter socialtjänsten med aggressivitet. 

En annan respondent säger att om man är stor i käften och beter sig som en idiot så kan man 

förvänta sig det bemötandet tillbaka. Då bemötande är ett något diffust begrepp fanns intresset 

att erhålla svar på frågan om vad som kan betecknas av socialtjänsten vara ett bra bemötande? 

Respondenternas redogörelse visar att en av dem framhäver dialogen som ett redskap samt att 
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båda individerna i ett möte måste ges tid för att bli lyssnad till. En annan respondent menar att 

chanserna till att upprätta ett bra bemötande har omkullkastats på grund av tidigare dåligt 

bemötande. Saker som denne ändå kan framhäva som en bra grund är att socialarbetaren är 

ärlig och äkta med vem man är. Nedanstående citat illustrerar respondenternas upplevelse av 

bemötandets olika aspekter: 

 

Gösta: ” jag må säga att jag blivit jäkligt bra bemött, spelar ingen roll av vilken det har varit, 

jag ljuger inte. Men jag måste tillägga att det är hur man är själv, kommer jag dit bråkig och 

stor i käften och går an som en jävla idiot hur reagerar socialsekreterarna? Jo dom blir ju 

förbannande rent ut sagt va du kan inte räkna med att bli bra bemött om jag beter mig som ett 

jävla svin helt enkelt”  
 
Kalle: ” Du har både en djävul och en ängel som sitter på varsin axel. När jag går dit första 

gången tycker man att den ska fan inte komma och berätta vad jag ska göra, den andre ängeln 

säger att ta det här. Så det har både varit stök och bråk. Men när man väl pratat om det och 

varit borta en stund från skiten så har jag gått med” 

 

Gösta: ” Att vi för en öppen dialog vi pratar öppet med varandra det är ingen 

envägskommunikation utan dom lyssnar på mig och jag lyssnar på dem vad dom säger” 

 

Stefan: ” Som att ge ett intryck om att vara sin vän, att de förstår vad man säger men sedan är 

de bara ute efter att smutskasta och fulmåla en.” 

 

Socialstyrelsen (2008) betonar begreppet bemötande som en medvetenhet hos 

socialsekreteraren att det existerar en beroendeställning mellan den enskilde och dess 

handläggare. Socialarbetaren skall vara medveten om sitt maktövertag där denna har 

maktbefogenhet i sin profession och genom det förebygga kränkningar. En av respondenterna 

ansåg att socialtjänstens anställda var falska i sitt bemötande då han menade att 

socialsekreterarna först är vänlig för att senare sticka en kniv i ryggen på honom. 

Respondentens upplevelse kan bero på att socialtjänsten inte varit tydliga med att informera om 

att insatsen mynnar ut i ett beslut som kan uppfattas negativt av brukaren. Vidare blir det 

centralt att se de professionellas förmåga att möta och hantera motstridiga intressen, som 

senare kan utmynna i att individen som besöker socialtjänsten upplever en 

envägskommunikation i de situationer där socialarbetaren har dålig kompetens inom området. 

Kontentan kan därmed bli att brukaren kan se att den professionelle har svårt att se den 

mötandes intressen. Vidare framhäver Socialstyrelserna (2008) i dess riktlinjer att 

socialarbetaren har som sin uppgift vid handläggning att se till tillgänglig lagstiftning, etik, 

vetenskap och den egna anskaffade erfarenheten i mötet med individen, något som kan vara 

varierande ute i praktiken. Detta kommer senare också avspegla sig hos den mötande individen 
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som får sin uppfattning av ett bra respektive dåligt bemötande. Det första av ovanstående citat 

påvisar en egen reflektion i det egna bemötandet. Där detta visar att det egna bemötandet blir 

en del i hur den mötande socialsekreteraren väljer att bemöta en själv. 

 

4.3 Frågeställning 2 
 

Tillåter socialtjänsten brukaren att vara delaktig i valet av insats? 

I det följande tas det upp en sammanställning på hur respondenterna anser att socialtjänsten 

gett dem möjlighet till att känna delaktighet, där det efter resultat av respondenter och citat 

följer en analys som byggts på empowerment som grund för dess sammanställning.  

 

Delaktighet 

Individers delaktighet ingår som en central del i empowerment som ser till att lyfta individen 

för att ge denne makt till att delta. Swärd och Starrin (2006) fortsätter med att individen går i 

en process med att aktivt ta makten över sin situation och därmed också känna delaktighet. 

Respondenterna i studien menar att två av fyra har varit med att bestämma dels i den 

meningen att de fick vara med att bestämma av de tillgängliga alternativ som fanns tillhanda. 

En respondent menar att han får vara med och bestämma då denne deltar i de möten som är på 

hans boende. De två andra respondenterna känner avsaknad av delaktighet.  Den ene menar 

att socialtjänsten lyssnar på vad han har att säga men att detta inte har någon betydelse då det 

inte påverkar socialsekreterarens ställningstaganden. Den andra respondenten menar att 

socialtjänsten sätter upp krav som han måste följa, därefter menar de att han gjort fel när han 

inte accepterar det sätt som de menar är det rätta. Respondenten menar här att 

socialsekreteraren redan förutbestämt vad mötet skall leda fram till.  

 

Kalle ”De har ju alltid lagt fram förslagen, senast fick jag bestämma om jag skulle ha 

behandling hemma eller borta på den senaste nu efter årsskiftet. De förstod som att jag ville 

vara hemma när jag har tre barn.” 

 

Gösta ” Ja, det kan jag nog säga. Det har inte varit något speciellt märkvärdiga beslut. Jag 

känner i alla fall att jag varit med hela tiden. Utan tvekan.” 

 

David ”Jag kan inte anse att jag fått vara med och bestämma på något sätt. Dom har lyssnat 

på mig men i slutändan så har jag inte fått vara med och bestämma. Det jag säger påverkar 

inte deras beslut.” 



 

     22 

Stefan ”Nej det känner jag inte, de sätter upp krav på saker och ting ska vara och om man 

inte följer de till punkt och pricka så har man gjort fel för man inte har accepterat det sättet 

som de vill att man ska bete sig på.” 

 

Sammanhanget av egenmakt är att känna delaktighet hävdar Payne (2002), makten bör flyttas 

från omgivningen till individen. Där skall empowerment också motverka polarisering inom 

det sociala arbetet som fält. I praktiken menar han att detta bidrar till en ökad ömsesidighet, 

direkthet och lyhördhet där socialarbetaren bör uppvisa opartiskhet. Två av respondenterna 

känner att de haft makt över de beslut och handlingar som rört deras liv. Ena respondenten 

menar att denne själv valt att gå in i behandling där antingen den gjort det för sig själv eller 

för familjen skull. Den andra respondenten ser till en frihet trots att denna bor på ett av 

socialtjänstens boenden som har uppsatta regler som måste följas för att individerna skall få 

bo där. De två resterande respondenterna menar att de inte känt någon som helst makt inför de 

beslut som tagits rörande deras liv. Där en av dem menar att det inte hjälpt han eller hans 

familj på något vis. Respondenten tycker istället socialtjänsten gjort honom frustrerad på 

grund av maktlöshet. Den andre respondenten menar att den inte alls kan minnas att 

socialtjänsten skulle ha gett honom någon makt i de beslut som tagits. 

 

Kalle ”Någonstans långt inne gjorde jag det för min egen skull, jag tillbringade ju ett halvår 

på behandlingshemmet. Det var länge sedan jag mådde så bra som under den tiden jag var 

där.” 

 

Gösta ”Makt och makt, de bestämmer ju väldigt mycket men jag känner att jag har en bra 

frihet i alla fall fast jag bor på boendet.” 

 

Stefan ”Den enda makten som de gett mig är makten att säga något dumt som de kan 

använda emot mig.” 

 

David ”Jag kan inte minnas att jag någonsin haft något inflytande.” 

 

En delaktighet kan ses ur ett participativt synsätt som Payne (2002) menar ingår i 

Empowerment. Delaktigheten menar att individerna har rätt att vara engagerade i beslut som 

rör dem själva. Detta stimulerar det personliga ansvaret till att visa engagemang. 

Empowerments participationens fyra delar i praxis ifrågasätter de förtryck som hindrar 

individer ta makten över de saker som påverkar dess omgivning. Där ytterligare kontroll kan 

ge individen ökad röst för att planera sin situation samt stärka sin egenmakt. I studiens 

material framkommer det att resultatet av respondenternas erfarenheter varit skiftande. Något 

som kan ses i relation till upplevelsen av dels kunna utifrån sitt egna engagemang förändra sin 
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utsatthet. De respondenter som uppfattar sig ha en upplevelse av att kunna planera sin 

situation tycks uppvisa en positiv syn på sin delaktighet för planeringen av val av insats. 

Medan de som visar en negativ syn på medverkan har uppgett en mer oklar syn på att kunna 

planera sin situation. Payne (1997) fortsätter med att beskriva egenmakt som en process att 

flytta maktpositionen från omgivningen till individen. Detta kan kopplas till de respondenter 

som upplever en starkare egenmakt där dessa uppvisar en mer positiv bild på den insats de 

erhållit från socialtjänsten. De respondenter som inte upplevt egenmakt och inflytande i mötet 

kan känna mer vanmakt inför de situationer som de står inför hos socialtjänsten. Något som 

även kan återkopplas till första frågeställningen där respondenten uppvisar liknande svar.  

 

4.4 Frågeställning 3 

Bidrar socialtjänsten till meningsfullhet hos brukaren? 

Meningsfullhet är ett av de tre grundbegreppen som KASAM baseras på. Enligt Hanson (2004) 

är meningsfullhet den mest betydelsefulla av de tre för att känslan av sammanhang ska vara 

hög. Studien har inte för avsikt att mäta KASAM hos respondenterna utan som frågeställning 

lyder, få en uppfattning om socialtjänsten bidrar till en meningsfullhet hos deras klienter. Dock 

kommer respondenternas information analyseras utifrån KASAM samt tidigare forskning men 

med fokus på meningsfullhet. Frågorna som ställts till respondenterna har utgått från KASAM 

och då framförallt frågor som avser att behandla meningsfullhet. Nedan följer en 

sammanfattning av intervjuresultatet från delen som rör frågeställning tre, för att sedan 

analyseras utifrån KASAM och tidigare forskning.  

 

Meningsfullhet 

Information är en viktig aspekt inom KASAM då det bidrar till en ökad förståelse som 

medverkar till både en ökad begriplig- och hanterbarhet. Informationen som är relevant för 

respondenterna i studien bestod av vilka krav, valmöjligheter, rättigheter och möjligheter som 

är viktiga för individen. Tre av fyra respondenter upplevde informationen de fått av 

socialtjänsten som bra. De informerade både om vad som kom att ske och vilka rättigheter 

samt skyldigheter som gällde. Vid de tillfällena där insatserna har gällt tvång exempelvis LVM 

anser respondenterna att socialtjänsten varit bra på att informera kring vad som händer och hur 

förloppet kan komma att se ut. Upplever respondenterna att de får uppskattning och 

erkännande för det som de är bra på? Två av respondenterna anser att socialtjänsten bekräftar 

deras bra sidor. De upplevde att socialsekreteraren ofta belyste egenskaper som var till fördel 



 

     24 

för dem. En respondent nämnde att han aldrig haft någon nära relation till någon 

socialsekreterare vilket har medfört enligt honom att de aldrig kom att handla om att identifiera 

och bekräfta positiva egenskaper. En anledning till det enligt honom var att det hela tiden byts 

socialsekreterare, detta upplevde han nästan som en kränkning då han hela tiden tvingades att 

börja om med att lära känna en ny människa. Även de andra respondenterna upplevde det som 

en mycket negativ sida av socialtjänsten. Detta missnöje nämndes av respondenterna utan att 

någon fråga berörde det. På frågan om socialtjänsten främjar motivationen hos brukarna, ansåg 

hälften av respondenterna att de upplevt en ökad motivation till förändring genom mötet med 

socialtjänsten. De kunde t.ex. motiveras att gå in i en behandling. Den andra hälften ansåg inte 

att de bidragit till ökad motivation. De ansåg att under processens gång, från första träff med 

socialtjänsten till dagens datum har förtroendet sakta men säkert försvunnit, vilket har spelat 

roll för hur de själva lyssnade till socialtjänsten. Nedan följer några citat från intervjuerna: 

 

David ”Dom informera om vad som ska hända och att jag har rättigheter och skyldigheter det 

gör dom. Det har alltid funkat.  Det kan jag inte klaga på”    
 
David ”Det är en grej som jag tycker är väldigt dåligt att det ska bytas och hattas och fnattas 

hela tiden, för då kan man aldrig bygga upp någonting, någon kontakt eller så man kan öppna 

sig” 

 

Kalle ”Det var nog de som byggde upp min motivation till att åka iväg. När man sitter där 

försöker man vara en Goliat. Men det är tufft att lägga av” 

 

Gösta ”Det viktigaste för mig är mitt boende och min hälsa. För har inte jag det så klarar jag 

inte min nykterhet. Sen kommer dom sociala, efter det kommer mina anhöriga” 

 

Av resultatet att döma är socialtjänsten bra på att informera sina klienter om sin verksamhet 

och om insatser, vilket är av vikt utifrån känslan av sammanhang. Begripligheten i KASAM 

menar att en individ måste förstå samband mellan saker och ting för att kunna hantera en 

problematisk situation. Informationen spelar en central roll för förståelsen av ett sammanhang 

vilket ligger till grund för en hög meningsfullhet. Hanterbarheten i KASAM bygger på att 

individen upplever att det existerar resurser som han själv förfogar över som gör det möjligt 

att hantera de krav som ställs. Två av respondenterna upplevde att de fick bekräftelse på att de 

besatt positiva egenskaper. Det bidrog till att de blev betrodda av att de var försedda med 

resurser som hjälpte dem hantera sin situation. Genom att bekräfta individens egna resurser 

till att lösa ett eventuellt problem ökar hanterbarheten som i sin tur bidrar till meningsfullhet. 

Sambandet mellan de två respondenterna som upplevde att socialtjänsten bekräftat deras 

resurser är att båda idag är återhämtade missbrukare, dvs. de är nyktra. De övriga 
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respondenterna som inte ansåg att de blev bekräftade använder från och till alkohol eller 

droger än idag. Vad som uppdagades var att flera respondenter upplevde en hög omsättning 

på socialsekreterare vilket bidrog till en dålig kontinuitet med ständigt nya relationer. Studier 

av Bland, m.fl. (2006) och Löfgren, m.fl. (2003) visar ett liknande missnöje rörande dålig 

kontinuitet av att ha samma socialarbetare över tid. Vidare beskriver Bland, m.fl. att det mest 

fundamentala som deras respondenter ansåg för en lyckad insats var en bra relation mellan 

socialarbetare och klient, något som blir svårt att tillgodose vid en dålig kontinuitet. Den sista 

frågan på hela intervjun handlade om socialtjänsten i någon grad bidragit till en ökad 

motivation till att göra en förändring. Meningsfullhet i KASAM kan översättas med drivkraft 

eller motivation till att söka svar, information och lösningar på olika problem (Hanson, 2004). 

Även här svarar hälften av respondenterna att de blivit motiverade av socialtjänsten medan 

andra hälften inte anser att de blivit motiverade. Det är samma individer som ansåg sig få sina 

resurser bekräftade som även anser att socialtjänsten motiverat dem. KASAM betonar att när 

en människa ställs inför en uppgift så finns det två sätt att reagera, antigen känns uppgiften 

jobbig eller så känns den inspirerande och värd att engagera sig i. Om en individ är motiverad 

och genom det upplever en stark meningsfullhet är sannolikheten stor att denne kommer att 

skaffa sig både kunskap och resurser för att lösa eventuellt problem. De två som upplevde att 

socialtjänsten bidrog till motivation uppger att det existerade en grund motivation till 

förändring innan det blev aktuella hos socialtjänsten. KASAM och dess salutogena 

förhållningssätt går att följa som en röd tråd från bemötande fram till meningsfullheten hos 

dem som har en positiv inställning till socialtjänsten. Hög meningsfullhet bygger på att 

hanterbarheten och begripligheten har blivit tillgodosedda. De respondenter som upplevt ett 

bra bemötande, adekvat information samt fått sina resurser bekräftade upplever även att 

socialtjänsten motiverat dem till förändring. Meningsfullheten är beroende av att delarna 

tillgodosetts för att kunna blida en positiv helhet, meningsfullheten kan där med kallas hög 

hos dem. De övriga respondenterna har en mer negativ uppfattning eller erfarenhet av de 

viktiga delarna som redovisas i figur 3.1 vilket speglar av sig hos deras låga meningsfullhet. 
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5. DISKUSSION 
Följande avsnitt kommer att diskutera resultat från intervjuer för att sedan återkoppla det till 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer vi att föra ett kritiskt resonemang av 

studiens metod och resultat. Avsnittet avslutas med att ta upp vad studien har för relevans 

gällande socialarbetets praktik idag samt en slutsats. 

 

5.1 Diskussion av resultat med återanknytning till syftet 

Vi har haft en förförståelse om att socialtjänsten inte i någon större utsträckning involverat 

brukarna i diskussionen och i slutändan valet av insats. Denna förförståelse och intresse för 

brukarna har vuxit fram hos oss under utbildningens gång. Mycket beror på att vi har en 

gemensam yrkeserfarenhet från socialtjänsten som givit oss en insikt om brukares olika 

uppfattningar angående socialtjänstens sätt att arbeta. Denna studie har för avsikt att öka vår 

förståelse för hur individer anser sig bemötta av socialtjänstens samt i vilken utsträckning 

socialtjänsten implementerar brukarperspektivet i insatserna. Till det formulerade vi även tre 

frågeställningar som studien ämnade besvara, de var: 1. Anser sig brukaren bra bemött av 

socialtjänsten? 2. Tillåter socialtjänsten brukaren till att vara delaktig i valet av insats? 3. 

Bidrar socialtjänsten till meningsfullhet hos brukaren? Det första av våra teman i studien är 

bemötande. Ett bra bemötande är enligt respondenterna att socialsekreteraren ger brukaren tid 

att komma till tals och aktivt lyssna på det han/hon säger. Vidare menar de att 

socialsekreteraren ska uppträda ärligt och äkta dvs. vara medveten om egna brister och inte 

visa sig överlägsen. Resultatet visade att hälften av respondenterna ansåg att socialtjänstens 

bemötande varit bra. Ett av respondenternas argument angående hur de blivit bemötta var att 

den egna inställningen och uppförandet gentemot socialsekreteraren påverkade hur brukaren 

själv blev bemött. Resultatet visade även att en tidig dålig erfarenhet av ett undermåligt 

bemötande kan leda till en långvarig misstro i den framtida kontakten med socialtjänsten. 

Respondenternas uppfattning av att socialsekreteraren ska vara medveten om sina brister går 

att härleda till Löfgren m.fl. (2003) tidigare forskningen på området. På frågan om vi har fått 

en ökad förståelse om hur individer känner sig bemötta av socialtjänsten så anser vi baserat på 

ovanstående diskussion av resultatet gett oss en ökad förståelse för hur urvalet känner sig 

bemötta av socialtjänsten. Studien visar att majoriteten känner sig bra bemötta. I begreppet 

brukarperspektiv är delaktighet en fundamental del och tillika studiens andra tema. 

Empowerment är teorin som vi använt oss av för att analysera materialet då delaktighet även 



 

     27 

spelar en signifikant roll där. Denna teoretiska ansats ser individen i en process med att aktivt 

ta makten över sin situation som senare ger uttryck för att individen ska känna delaktighet. 

Två av fyra brukare säger att de fått varit med och bestämma, främst då kring vilka 

tillgängliga alternativ av insats som funnits för dem. De andra två respondenterna säger att de 

inte känner någon form av delaktighet. Den ene uttrycker att han har fått berätta sin historia 

men att detta inte haft någon betydelse för senare beslut. Den andre berättar en liknande 

historia, då han känt att uppsatta möten redan varit planerade i förväg angående vad som 

kommer bli nästa steg, detta utan hans inblandning. Något som likväl kan knytas till 

upplevelsen av att känna egenmakt, där det visar att de respondenter som känner mer 

delaktighet även upplever större egenmakt som ger en mer positiv bild av vad för insatser 

socialtjänsten kan ge dem. Ett implementerande av brukarperspektivet i socialtjänsten stärks 

ej i studiens resultat då respondenternas svar om de känner sig delaktiga i valet av insats 

skiljer sig åt vilket har gett en oklar bild i vilken utsträckning socialtjänsten implementerat ett 

brukarperspektiv i dess verksamhet. Detta medför att studiens andra frågeställning inte kunnat 

ge någon kunskap i frågan.  

 

Att känna delaktighet är något som vi anser även är förknippat med meningsfullhet. Till 

exempel så ställde vi en fråga som lät brukaren beskriva om de ansåg att socialtjänsten 

uppmärksammade deras egenskaper som tillgångar. Att få bekräftelse på att man har egna 

tillgångar bidrar till meningsfullhet och i sin tur till delaktighet då socialtjänsten inbjuder till 

en gemensam dialog kring lösningar på eventuell problematisk situation. Känslan av 

sammanhang eller KASAM som har meningsfullhet som en av sina hörnstenar lade grunden 

för våra frågor för att besvara frågeställning tre. När det gäller meningsfullhet så är 

information en grundläggande del och de flesta respondenterna ansåg att de fått bra 

information om socialtjänstens verksamhet och insatser. Hälften av respondenterna ansåg att 

de fick uppmärksamhet och positiv feedback på att de besatt egenskaper som bidrog till att de 

kunde reda upp situationen. Något som var mycket intressant var att flera av respondenterna, 

tre av fyra närmare bestämt uppgav att de nästan aldrig hinner skapa en nära relation till sin 

socialsekreterare då det ständigt byts handläggare. Detta uppfattar de som väldigt jobbigt och 

det stämmer väl överrens med Bland, m.fl. (2006) och Löfgren m.fl. (2003) där deras studier 

berör kontinuiteten i relationen och att den är av stor vikt. Av detta resultat att döma bör man 

ta hänsyn till att brukaren ofta påverkas negativt av att en vikarie sitter på stolen istället för 

den ordinarie. Motivation är en viktig faktor i meningsfullhet då det visar att det existerar en 

framtidstro. Det var samma här, hälften av respondenterna ansåg att det blivit motiverad av 
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sin socialsekreterare medan den andra hälften tyckte att de inte fanns några inslag av 

motivation. När man analyserar materialet om de känner meningsfullhet utifrån KASAM så 

visar det på att för att uppnå en individuellt tillfredställande nivå av meningsfullhet behövs 

faktorer som begriplighet och hanterbarhet först tillfredställas. Dvs. har brukaren fått bra 

information kring möjligheter och krav samt har brukaren blivit bekräftad att denne besitter 

egenskaper som kan hjälpa att lösa problemet så uppstår motivation och meningsfullhet. 

Dessa tre KASAM begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samspelar och är i 

behov av varandra. Även frågeställning tre går ej att besvara då resultatet ger status quo. Dock 

visar resultatet på vissa samband mellan brukarens inställning och socialsekreterarens 

agerande och hur det spelar en viktig roll för om meningsfullhet uppnås. 

 

5.2 Kritik av metod och resultat 

Vi inser att studiens resultat är på många sätt begränsat och att det innebär att man måste se 

studien ur ett större perspektiv för att kunna dra några relevanta slutsatser. Att socialtjänsten 

bygger på frivillighet och att brukarens självbestämmande i så stor utsträckning som möjligt 

skall ligga till grund låter bra i teorin. Dock existerar det ett ekonomiskt perspektiv på en 

strukturell nivå som skiljer sig från kommun till kommun och som indirekt påverkar den 

enskilde socialsekreteraren och dess möjlighet till att tillgodose brukarens önskemål. Till det 

tillkommer de olika kommunernas verksamhetsriktlinjer för hur handläggningen av insatser 

handläggs. Då socialtjänstlagen är en ramlag varierar handläggningen mellan kommunerna en 

del vilket påverkar svaren från våra respondenter då dessa har sin hemvist i olika kommuner. 

Vårt urval kom att inhämtas med hjälp av flygblad uppsatta på olika institutioner, vilket vi 

inte ansett som optimalt då de som hört av sig kan ha haft en bestämd åsikt som de velat 

framföra. Det förekommer en tidsaspekt som kan påverka inställningen till socialtjänsten. 

Tidsaspekten som vi definierar den är när respondenten först kom i kontakt med socialtjänsten 

och om de i dagsläget uppbär en insats eller om den är avslutad. En annan faktor är vilken typ 

av insats som uppburits. Studiens respondenter varierar i ålder, typ av insats, hemvist, 

tidsaspekt och acceptans till sin situation. Det sista menar vi med att vad de har för inställning 

till socialtjänsten, som stöd och hjälp eller som något negativt och kränkande. Det visade sig 

ganska omgående vilken inställning respondenterna hade, tyvärr hade en av respondenterna 

en märkbart aggressiv inställning till socialtjänsten redan från början, något som speglade av 

sig i svaren och som gjord att det skilde sig från de övriga. Dock var det hans personliga åsikt 

som vi tog hänsyn till och det är intressant data då det väcker nyfikenhet om varför han var så 
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arg. Något som vi anser saknas i studien är data från kvinnliga respondenter. Det hade varit 

väldigt intressant att få ett kvinnligt perspektiv på socialtjänstens frivilliga insatser. De för 

studien valda teorierna har präglat arbetet då intervjuguiden upprättats med grund i dessa 

teorier samt på vilket sätt resultatet utföll. Anledningen till att vi använt oss av Empowerment 

och KASAM är att dessa teorier på bästa vetenskapliga sätt hjälpt oss besvara syftet och dess 

frågeställningar. Vi är väl medvetna om att andra teoretiska ansatser hade medfört andra 

frågeställningar och resultat, dock går det ej att spekulera om vilka. Den kritik som vi kan 

rikta mot vår teoretiska val är att Empowerment inte går att påtvinga alla individer. Då det 

kräver en viss styrka och självinsikt hos brukaren för att kunna använda sig av Empowerment 

som arbetsmetod. Vi har i stora drag översatt brukarperspektiv med egenmakt och delaktighet 

vilket är två viktiga aspekter i begreppet brukarperspektiv men vi är medvetna om att 

begreppet är djupare än så.  

 

5.3 Slutsats 

Efter sammanfattat resultat och en kritisk granskning av studien så har vi ansett att studien lett 

fram till vissa slutsatser. Dock har studien inte framkommit med några nya fakta inom fältet 

för socialt arbete, utan den vidmakthåller tidigare forskning samt stärker de valda teoretiska 

ansatsers relevans för socialt arbete. Det har visat sig att alla våra teman: bemötande, 

delaktighet och meningsfullhet samspelar med varandra. Individer som känner mer 

delaktighet upplever en större egenmakt som i sin tur medför en mer positiv bild av vilka 

insatser socialtjänsten kan ge dem. Slutligen visas att en hög meningsfullhet föregås av ett bra 

bemötande, adekvat information och ett bekräftande av individen egna resurser. 
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6. Bilagor 

 

6.1 Frågeformulär för intervjuer 

 
Viktigt att beskriva om intervjun, tidsåtgång, osv. känns det ok? 
Frågor till respondenter: 
 

1. Bakgrund:  

Hur gammal är du? 
Insats? När, hur lång var insatsen, senaste kontakt? 
 

2. Bemötande: 

Vad anser du om socialtjänstens bemötande? 
Beskriv situationen när du upplevde just det bra/dåliga bemötande? 
 

3. Empowerment/Delaktighet: 

Känner du att du fått varit med att bestämma kring de beslut socialtjänsten tagit? 
Upplever du att du fått makt över beslut och handlingar som rör ditt egna liv? 
Anser du att du fått den stöd och hjälp som du varit ute efter? 
 

4. KASAM/Meningsfullhet: 

Upplever du att socialtjänsten ger tydlig information? Valmöjligheter? Rättighet? 
Kan du se att socialtjänsten ser de saker som du är bra på? 
Tycker du att socialtjänsten har bidragit till en ökad motivation till förändring? 
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6.2 Mail till behandlingshemmen 

 
Hej! 
 
Vi är två killar som studerar vår sista termin på Mittuniversitetet till socionom. Just nu har vi 

påbörjat vår c-uppsats och söker därmed intervjupersoner till vår studie. Studien syfte är att få 

ökad förståelse för hur individer anser ser sig behandlade utifrån bemötande, meningsfullhet 

och delaktighet av socialtjänstens insatser. Det vi nu söker är fem till tio frivilligt placerade 

killar från 18 års ålder och uppåt som är villig att ställa upp på en halvstrukturerad intervju 

som vi beräknar ta ca 30 minuter/per intervju. Materialet som samlas in avkodas självfallet 

där namn och plats där intervju sker avidentifieras. 

 

Hoppas att ni vill vara och hjälpa oss med att öka förståelsen för hur socialtjänsten behandlar 

de individer som är aktuella hos dem. 

 

För mer information, kontakta oss per mail: masu0506@student.miun.se 

 

Hälsningar 

Mattias Sundin och Mattias Hedin. 
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6.3 Flygblad uppsatta på Östersunds- och Krokoms socialtjänst 

SE HIT! 

Hej, vi är två socionomstuderande killar tillika 

blivande socialsekreterare. Vi håller just nu på 

med vårt examensarbete. Därför söker vi nu 

intervjupersoner som är villig att dela med sig 

av sina erfarenheter om socialtjänstens arbete 

till oss. Du som har haft eller har en insats från 

socialtjänsten. Ring oss!  
 

Mattias S, 070-623 60 58. 

Mattias H, 070-270 46 84. 

 

Vi är flexibla då det gäller tid och plats. Vi är fristående från 

socialtjänsten. Allt material behandlas självklar anonymt. Intervjun 

beräknas ta knappa 30 minuter. 
 

 
 


