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The aim of this study was to examine service user involvement in planning for economic self-
sufficiency in the social services economic aid department. More specifically the aim was to 
find out what experiences social workers have of service user involvement during planning, 
since they are responsible of maintaining the plan. Four semi-structured interviews were made 
with social workers in a Swedish municipality. The interviews were studied with a power 
perspective of service user involvement, using the theoretical framework of Skau’s (2003) 
concerning power and help in the relationship between social services, social workers and 
service users, a relation that operates on both a structural and individual level. As a 
conclusion, factors on both levels had an impact on service user involvement in planning for 
economic self-sufficiency. From the social worker’s perspective, the social services limited 
resources had a directly negative effect on involvement and as a consequence the social 
workers did not in all cases have the time nor the possibilities to create a plan towards 
economic self-sufficiency. And without a plan, an involvement in it is not possible. But in 
those cases when the social workers did plan economic self-sufficiency with a service user, 
they had power to control the planning and had the choice to provide help with involvement. 
Furthermore, the service user’s participation is identified as dependent on their ability to 
speak their mind, argue for their opinion or make resistance. But if there is a lack of 
communicative skills, user participation is difficult to achieve because of the absence of a 
visible will. The results demonstrated a problematic view of service user involvement as an 
individual process, seeing as the responsibility of involvement is placed on the service user.  

Key words: service user involvement, social workers, economic self-sufficiency, power, 
social services 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

En av de mest spridda missuppfattningarna i vår samtid är att man har rätt att kräva delaktighet. 

Man kan faktiskt inte det. Inte heller kan någon ge dig delaktighet. Du kan inte få den, du måste 

erövra den, gång på gång. Det enda man kan kräva, få och ge är förutsättningar för delaktighet 

(Jönsson 2006:31). 

På senare tid har målgrupper för det sociala arbetet uttryckt ett önskemål om ökat inflytande 

över välfärdstjänsterna. I samband med denna efterfrågan har målgrupperna benämnts som 

brukare, av både myndigheter och brukarorganisationer, eftersom begreppet understryker en 

delaktighet i välfärdstjänsternas utformning (Heule & Kristiansen 2011:36). Denna önskan 

om ökat inflytande har lett till att begrepp som brukardelaktighet har lanserats inom den 

offentliga sektorn, grundat i demokratiska idéer om involvering men också i tankar om att 

effektivisera samt bemöta kritik om att brukare av den offentliga sektorn varken möts med 

respekt eller får utlopp för sina resurser. Att brukardelaktighet inte har någon enhetlig kärna 

understryks som problematiskt för dess användning. Anledningen beskrivs ligga i att 

brukardelaktighet har sitt ursprung i två rötter, varav den ena kommer från 

medborgarrättsrörelser med tankar om medbestämmande i slutet av 1960-talet och den andra 

från en nyliberal strömning som syftar till individens fria vilja och självständiga val. 

Begreppet har därmed både kollektiva och individuella uttrycksformer, även om det inom 

välfärden främst handlat om att engagera individen i verksamheten (Hultqvist & Salonen 

2011:47-50; Rønning 2007:33). 

Begreppet brukardelaktighet har haft olika innebörder även inom forskarvärlden. Men trots 

begreppets mångtydighet är ett återkommande tema att forskare förhåller sig till 

brukardelaktighet som en fråga om makt (jfr Beresford & Croft 1993; Carr 2009; Eriksson 

2015; Hultqvist & Salonen 2011; Jarl 1999; Rønning 2007). Till exempel Jarl (1999:154) ser 

på brukardelaktighet som en långtgående maktförskjutning där brukare får möjlighet att fatta 

beslut och påverka verksamhetens utformning. Dock resulterar studierna ofta i att det inte sker 

någon maktförskjutning då bland annat maktrelationer mellan institution, professionella och 

brukare pekas ut som begränsande för delaktigheten. Men inte bara maktrelationer har visats 

verka hämmande för brukardelaktighet. Forskning har visat att delaktigheten kan försvåras av 

att välfärdstjänster fungerar paternalistiskt och ger få alternativ till brukare (Beresford & Croft 
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1989), att brukardelaktighet kan få olika utfall för brukargrupper och individer (Askheim 

2009; Hultqvist 2008; Jarl 1999; Kvarnström et al. 2011) och av en ojämlik relation mellan 

brukare och socialarbetare (Jenssen 2009; Rønning 2005). Vidare beskrivs att få studier om 

brukardelaktighet är skrivna ur socialarbetares perspektiv (Jenssen 2009), trots att 

socialarbetaren i relation med brukare identifieras som en aktör som kan avgöra delaktighet. 

Socialarbetarens möjligheter att påverka visar att socialarbetaren själv besitter en makt som 

kan skjutas över till brukaren. En makt som på ett teoretisk plan kan förstås utifrån Skaus 

(2003) resonemang om hjälprelationen mellan socialarbetare och brukare, där socialtjänstens 

system sätter ramarna för vad som händer i mötet mellan socialarbetarens och brukaren, och 

båda kan avgöra om välfärdstjänsten utförs efter brukarens önskemål. 

Ett exempel på ett välfärdsområde där socialtjänstens system och socialarbetarens person är 

sammankopplade är på försörjningsstödet. Socialarbetaren fungerar där som en representant 

för socialtjänstens två försörjningsuppdrag som regleras av socialtjänstlagen (2001:453). 

Själva huvuduppdraget beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som att hjälpa den enskilde till 

självförsörjning och det andra uppdraget att i väntan på självförsörjning hjälpa den enskilde 

till försörjning. Socialstyrelsen (2013) förklarar vidare hur planeringen mot självförsörjning 

ska utformas och genomföras tillsammans med brukaren, en bestämmelse som beskrivs som 

riktad till socialarbetare för att visa att brukaren ska vara delaktig och att beslut inte ska fattas 

över dennes huvud.  

Studier om brukardelaktighet i kommunens individ- och familjeomsorg, där 

försörjningsstödet ingår, beskrivs av Hultqvist (2008:16) som få, och undersökningar inom 

området kan därför skapa vidare förståelse för delaktighet. Socialarbetares erfarenheter av 

brukardelaktighet inom försörjningsstödet, avgränsat till planering mot självförsörjning, blir 

då intressant att studera. Detta dels utifrån att studiet av socialarbetares upplevelser av 

brukardelaktighet ses som mindre använt inom forskningen, dels också med utgångspunkt i 

ovan beskrivna bestämmelse av Socialstyrelsen (2013) som går att tolka som att socialtjänsten 

har överlämnat ansvaret till socialarbetarna att se till att brukardelaktighet finns med i 

planeringen. I planeringen kan socialarbetaren belysa brukardelaktighet eftersom det där är 

socialarbetaren som ska hantera frågan. En delaktighet som blir i en individuell form eftersom 

planeringen görs med den enskilde brukaren. Socialarbetaren är då den som kan fatta beslut 

om planeringen och den som har makt att hjälpa brukaren inom det ramverk som 

socialtjänstens verksamhet utgör.  
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Sammanfattningsvis går det att utläsa att brukardelaktighet beskrivs som ett frekvent använt 

begrepp inom välfärden, som inom försörjningsstödets planering mot självförsörjning, men 

trots detta visar studier att brukardelaktighet inom den offentliga sektorn är svårt att uppnå 

eftersom maktrelationer kan verka begränsande på delaktigheten. Hur kan denna paradox 

förklaras och förstås med hjälp av socialarbetares perspektiv på brukardelaktighet?  

1.2 Syfte 

Syftet är att utifrån ett maktperspektiv undersöka vad socialarbetare som arbetar med 

försörjningsstöd har för erfarenheter av brukardelaktighet i planering mot självförsörjning. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur förhåller sig socialarbetarna till brukardelaktighet i brukares planering mot 

självförsörjning?  

• I vilka eventuella situationer vid planering mot självförsörjning identifierar 

socialarbetarna brukares delaktighet?  

• På vilka eventuella sätt upplever socialarbetarna att brukardelaktighet begränsas i 

samband med brukares planering mot självförsörjning?  
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2 Kunskapsläge 

Forskningen som presenteras nedan behandlar brukardelaktighet inom välfärden med fokus på 

socialtjänsten. Forskning om brukardelaktighet har flera olika strömningar och denna översikt 

presenterar en del av de olika teman som går att urskilja i studier kopplat till relationen mellan 

brukare och välfärdsorganisation. Inledningsvis presenteras kortfattat hur forskare har 

beskrivit brukardelaktighet inom välfärden och därefter hur brukardelaktighet kan identifieras 

och införas, hur delaktighet blir en fråga om makt, hur ojämlikhet finns i relationen mellan 

brukare och socialarbetare samt hur forskare ser på socialarbetaren som någon som kan 

påverka. I kapitlet används delaktighet som synonymt med inflytande, då båda enligt Jarl 

(1999:154) innebär en maktförskjutning genom rätten att fatta beslut och påverka 

verksamhetens utformning. Även forskning som använt sig av begreppet brukarmedverkan 

presenteras då det också innebär en typ av delaktighet, men som enligt Hultqvist & Salonen 

(2011:48) är en lägre grad av denna. Vid orientering av kunskapsläget användes sökmotorerna 

LUBsearch, Libris, SwePub, Google Scholar och Google. Sökorden var kopplade till 

brukardelaktighet, brukarinflytande, brukarmedverkan, socialtjänsten och välfärden. 

2.1 Forskning om brukardelaktighet i välfärden 

Brukardelaktighet är ett frekvent använt begrepp inom den offentliga sektorn. Forskningen 

beskriver hur begreppet på senare tid lanserats inom välfärdens organisationer, både i Sverige 

och andra länder såsom Norge och inom Storbritannien. Rønning (2007) skriver hur 

begreppet har införts för att stärka brukares position, en lansering som gjorts med motivet att 

möta kritik som framförts mot den offentliga sektorn, kritiken att brukare inte respekteras 

eller att deras resurser tillvaratas. Dock menar författaren att det finns problem med 

användningen av brukardelaktighet, då det är ett mångtydigt begrepp utan enhetlig kärna och 

därför kan tolkas av välfärdens aktörer till egen fördel (Rønning 2007:33). 

Hultqvist (2008) skriver i en kunskapsöversikt att brukardelaktighet i sig inte är ett teoretiskt 

begrepp, eftersom det inte har någon bestämd tankeenhet. Studier om brukardelaktighet 

beskrivs därför ha olika inriktningar, men sammanfattas som att forskningen främst handlat 

om konflikten mellan individ och kollektiv, hur en stat bör organiseras och frågor om 

medborgarskap. Det mest frekvent använda perspektivet beskrivs vara utvecklandet av 

folkstyret genom ett stärkt inflytande för den enskilde i mötet med välfärdens aktörer och 

institutioner (Hultqvist 2008:43-44). I Sverige finns det dock få studier om brukares 
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delaktighet inom svenska kommuners individ- och familjeomsorg, i jämförelse med 

närliggande områden som äldre- och handikappomsorgen eller skolomsorgen och sjukvården 

där forskningen är mer omfattande, skriver Hultqvist (2008:16). Samtidigt beskrivs forskning 

om brukardelaktigheten inom socialtjänsten som främst fokuserad ur brukares perspektiv 

(Jenssen 2009:16). 

2.1.1 Olika typer av delaktighet 

Det finns en del forskare som har studerat brukardelaktighet i välfärden och som ser på sina 

resultat som ett avstamp till möjlig förändring. Kvarnström et al. (2011) har, genom att 

intervjua olika brukargrupper, lyckats identifiera olika typer av delaktighet i välfärdens 

yrkesöverskridande praxis. Författarna menar att typerna både visar hur delaktighet kan ta sig 

i uttryck och kan användas i införandet av delaktighet i verksamheter. Den första typen av 

brukardelaktighet beskrivs som en informationsöverföring, vilket innebär att brukaren får 

information om sin situation och kan dela information och önskningar med professionella, 

som kan hjälpa till att ge professionell expertis. En annan typ av delaktighet som brukarna 

beskrev var möjligheten att välja och besluta om resurser. Det var också viktigt att relationen 

mellan professionell och brukare var avslappnad och kommunikativ, för genom att inkludera 

brukarna, medvetandegörs och ökar brukares förståelse över sin situation. Men också 

tillståndet brukaren befinner sig i spelar in i möjligheten till delaktighet, hur individen kan 

hantera vissa situationer i t.ex. mötet med flera parter som tillhör olika professionella grupper 

(Kvarnström et al. 2011:135–143).  

Även andra forskare har med hjälp av sina resultat om brukardelaktighet utarbetat sätt att 

införa brukardelaktighet i välfärden. Croft och Beresford (1989) visar i en studie hur 

brukardelaktighet i välfärdstjänsterna fungerar paternalistiskt genom att de segregerar, 

stigmatiserar och kategoriserar brukare samt ger inga alternativ. De menar att 

brukardelaktighet innebär att ge människor en röst i samhället och liknar brukardelaktighet 

med medborgarskapets rättigheter. För brukardelaktighet beskrivs som både en personlig och 

en politisk process som möjliggör en väg framåt, men gör snarare att brukare blir en del av 

administrativa och byråkratiska processer (Croft & Beresford 1989:15-17). Beresford och 

Croft (1993:131) har därför i en annan studie utarbetat riktlinjer för hur brukare kan bli 

delaktiga, sammanfattningsvis genom att få kontroll över sina liv och sina välfärdstjänster, en 

forskning som beskrivs som kopplad till empowerment, en teori om hur brukare får makt att 

komma ur sin maktlöshet och inflytande över sitt liv.  
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2.1.2 Delaktighet som en fråga om makt 

Återkommande för forskning om brukardelaktighet är att den beskrivs som en 

maktförskjutning som påverkas av maktrelationer mellan brukare, socialarbetare och 

välfärdsystemet. Maktrelationer har dessutom uppmärksammats vara en avgörande faktor till 

varför delaktigheten begränsas. Exempelvis har Carr (2007) fått fram sådana resultat i en 

genomgång av litteratur om brukardelaktighet i England och Wales. Carr (2007) beskriver hur 

lagstiftning med krav på brukardelaktighet inom välfärdssystemen i Storbritannien har införts 

med syftet att skapa maktöverföringar från chefer och professionella till brukare av tjänsterna. 

Författaren pekar på att välfärdens exkluderande struktur, institutionella praxis och 

professionellas attityder visade sig kunna påverka brukares möjligheter till delaktighet. En 

annan aspekt som uppmärksammas är att i införandet av brukardelaktighet uppstod 

missnöjdhet och konflikter, då brukare och professionella styrdes av olika prioriteringar (Carr 

2007:266–268). En annan forskare som studerat brukardelaktighet ur ett konfliktperspektiv är 

Eriksson (2015) som har haft fokus på brukares motstånd. I studien undersöks 

brukarinflytande inom välfärdens organisation både utifrån organisationsföreträdare och 

brukare. Studien visar resultaten att brukarinflytandet sanktioneras på så sätt att brukare 

bedriver ett motstånd mot organisationsföreträdarnas formuleringar av brukarinflytande, 

samtidigt som detta motstånd sker inom organisationens ramar. Brukarinflytandet kan då i 

viss mån kontrolleras av organisationerna, i den meningen att motståndet är förväntat och 

tillåtet. Men Eriksson (2015:275–276) menar att motståndet inte alltid behöver vara 

sanktionerat och ger exemplet när brukare överskrider eller ifrågasätter institutionens 

inramning, ett brukarinflytande som skapar möjlighet att flytta gränserna av vad som är 

tillåtet. 

Hur välfärdens ramverk är utformat beskrivs bero på vilken del av den offentliga sektorn som 

brukaren tillhör. Jarl (1999) skriver om hur brukardelaktighet kan få olika utfall beroende på 

välfärdstjänst och brukargrupp, något författaren kallar för en ”social segregering”. Jarl 

(1999) resonerar då med utgångspunkt i sin definition av brukardelaktighet, en långtgående 

maktförskjutning när brukare har rätt att fatta beslut och påverka verksamhetens utformning. 

En förutsättning för att beslutsrätten ska finnas är att brukare måste nyttja tjänsterna. 

Tjänsterna som kommer från skilda delar av den offentliga sektorn ger olika förutsättningar 

för deltagande och engagemang. Författaren menar att denna uppdelning skapar en ojämn 

fördelning av brukardeltagande mellan brukargrupper eftersom de använder sig av olika 

tjänster och får därmed olika förutsättningar. Men brukardelaktighet skiljer sig inte bara 
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mellan brukargrupper, utan också mellan brukare som individer. Jarl (1999:154-160) menar 

då att ett direkt brukardeltagande ställer stora krav på den enskilde brukaren när det gäller tid, 

sociala resurser, förmåga att göra sig själv och sina ståndpunkter hörda.  

Hultqvist (2008) som sammanfattar forskning om brukardelaktighet som en maktförskjutning, 

för ett liknande resonemang. Hultqvist (2008) pekar på att de direktdemokratiska inslagen 

som brukardelaktighet grundar sig i, ökad möjlighet till valfrihet, sannolikt kan stärka 

individen i rollen som brukare av vissa välfärdstjänster. Samtidigt pekar författaren på att så 

inte är fallet för alla brukare, t.ex. inom individ- och familjeomsorgen har det visats finnas få 

valmöjligheter för brukare, som då förblir svaga i relation till välfärdstjänsterna (Hultqvist 

2008:44). Ytterligare en forskare som diskuterar problemet är Askheim (2009), som menar att 

anledningen till att brukarmedverkan får olika utfall för olika brukargrupper handlar om hur 

samhället ser på människor, att det finns mer eller mindre värdiga brukare. Exempelvis så har 

missbrukare minskade chanser till medverkan då de ses som ovärdiga, opålitliga, kriminella 

och är en brukargrupp välfärden har lite förtroende för (Askheim 2009:57–58).  

2.1.3 Ojämlikhet mellan socialarbetare och brukare 

En annan aspekt som ses som ett hinder för att etablera brukardelaktighet är förhållandet 

mellan den offentliga sektorn, dess socialarbetare och brukare. Ojämlikheten beskrivs av 

Rønning (2005) både utifrån egna och andras undersökningar om hur brukare upplever 

socialtjänsten. Bland annat presenteras att brukare kan uppfatta socialtjänsten som en 

förödmjukande verksamhet. Brukare har också förklarat att det kan vara oklart vad i beslut 

som är lagar och regler och vad som är kontorets eller granskarens uppfattning. 

Beslutsfattarna kan använda sig av förvirringen och hänvisa till att reglerna fungerar så, vilket 

leder till att praxis och regler behandlas som en och samma punkt. En behandling av brukare 

som Rønning (2005:114-118) menar kan resultera i att brukarmedverkan inom socialtjänstens 

stödåtgärder blir svår att uppnå.  

Även socialarbetare har upplevt ojämlikheten mellan brukare och socialarbetare som ett 

problem för delaktighet. I en avhandling om hur socialarbetare ser på brukarmedverkan av 

Jenssen (2009:255), har den tilldelade professionella rollen upplevts som hämmande för 

medverkan, då professionellas kunskap framhävdes över brukares i mötet mellan de båda. 

Men detta betyder inte att forskare anser att professionell kunskap bör undermineras för att 

skapa involvering. Healy (1998) pekar i en undersökning på att det finns en fara att i vissa 
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situationer inte lita på professionell kunskap i relation till brukardeltagande. Författaren 

förklarar att t.ex. inom barnavården behöver professionella beslut kunna fattas utan 

medverkan från brukare. För om brukares deltagande prioriteras över professionellas 

bedömningar av övergrepp och vanvård, blir metoden ohjälpsam för verksamheter som ska 

skydda barn (Healy 1998:909–910).  

2.1.4 Socialarbetaren som aktör 

Flertalet författare har betonat att socialarbetaren fungerar som en del av sin verksamhet men 

också kan påverka brukardelaktighet. Bland annat beskriver Askheim (2009) hur 

socialtjänstlagen styr socialtjänstens verksamhet som kan vara avgörande för 

brukarmedverkans förutsättningar, eftersom medverkan handlar om hjälprelationen och 

ramverken som professionella arbetar inom, krav som kommer från välfärdsförvaltningen och 

majoritetssamhället. Men samtidigt menar författaren att medverkan handlar om yrkets praxis 

och viljan att ge upp makt och auktoritet. Det centrala blir då istället hur professionella kan 

bana väg för brukare att själva ta makten (Askheim 2009:53–56).  

Jenssen (2009) ser också på socialarbetarna som personer som kan påverka brukardelaktighet, 

då de har större möjlighet till att förändra yrkesutövningen än brukare och närmare tillgång 

till att ändra strukturer. Socialarbetare beskrivs då som en del av socialtjänsten och en del av 

dess kontext, som underställda förvaltningens ramar, men också som aktörer som kan påverka 

(Jenssen 2009:16). Rønning (2005) skriver också om ämnet och menar att socialarbetarna i 

sin position skulle kunna arbeta för att visa lojalitet mot samhället och dess fattiga. 

Författaren hävdar dock att det i brukares ögon snarare kan verka som socialarbetare är 

representanter för systemet. En syn som leder till att brukare kan brytas ner istället för att 

byggas upp och då minska möjligheterna till brukarmedverkan i den offentliga sektorn 

(Rønning 2005:114–116). 

2.2 Sammanfattning av kunskapsläget 

Genomgången av litteratur visar att forskning om brukardelaktighet till stor del handlar om 

hur delaktighet begränsas i välfärden och forskarna försöker finna orsaker till varför den inte 

fungerar. Det finns en del forskning som, genom att diskutera hur delaktighet brister eller 

betona brukares perspektiv, pekar ut möjliga förändringsalternativ medan andra studier visar 

att det i välfärdens funktion existerar maktrelationer som hämmar för brukaren att få igenom 

sin vilja. En ojämlikhet som inte bara finns mellan välfärdsorganisation och brukare utan 
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också i mötet med socialarbetare. Socialarbetaren beskrivs som underställda systemet men 

också som en aktör som kan förändra brukarens delaktighet. Dock är forskningen om 

brukardelaktighet sällan är skriven ur socialarbetares perspektiv. Vidare har forskning om 

brukardelaktighet ofta övergripande granskat flera delar av välfärden och undersökningar om 

brukardelaktighet inom den svenska individ- och familjeomsorgen, där socialtjänsten ingår, 

beskrivs som begränsad. Det poängteras att olika välfärdstjänster kan ge olika utfall av 

brukardelaktighet och därför kan en utökning av studier om socialtjänstens skilda 

välfärdstjänster möjligen bidra med mer kunskap om området.  

  

13



14 
 

3 Teori 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av Skaus (2003) syn på hjälprelationen mellan brukare 

och professionella. Skau (2003) som är en forskare inom sociologi har i flertalet år varit 

verksam inom socialt arbete. Teorin om hjälprelationen kan i denna uppsats bidra till att 

förklara socialarbetares erfarenheter av brukardelaktighet, eftersom planering mot 

självförsörjning förutsätter en kontakt mellan socialarbetare och brukare. Inom hjälprelationen 

diskuterar Skau (2003:36-39) begreppen makt och hjälp, varav kortfattat den förstnämnda 

definieras att få sin vilja igenom och den sistnämnda att förändra en livssituation efter 

brukarens önskemål. Att studera makt blir viktigt för att förstå vem som styr planeringen och 

hur det påverkar delaktigheten. Hur socialarbetarna förhåller sig till hjälp kan i sin tur skapa 

förståelse för handlingar som görs för att brukarens livssituation förändras, eftersom 

planeringen har syftet att brukaren ska ta sig ur sitt bidragsberoende och försörja sig själv. En 

hjälp som ska ske efter brukarens vilja och med andra ord ska utföras genom 

brukardelaktighet.  

En viktig analytisk distinktion för Skau (2003) är samspelet mellan person och system, hur 

välfärdens hjälpapparat samt socialarbetarens och brukarens hjälprelation verkar samtidigt, 

påverkar varandra och är i ett beroendeförhållande. Uppsatsens perspektiv på faktorer som 

kan påverka brukardelaktighet ligger därför både på system- och personnivå, men formen av 

brukardelaktighet som studeras blir individuell eftersom planeringsarbetet handlar om den 

enskildes självförsörjning. 

3.1 Skaus syn på hjälprelationen 

Hjälprelationen är central för Skaus (2003) teori och finns i alla interaktioner mellan klient 

och hjälpare. I relationen är makten obalanserad, till fördel för den professionella vars roll är 

institutionaliserad och formell medan klientens roll är improviserad och informell. Själva 

obalansen är ett grunddrag i relationen, som är strukturellt betingad och inte kan hävas om 

inte den professionella kodex som styr relationen bryts. Skau (2003:51) använder sig av 

begreppet hjälpare eller professionell om människor vars handlingar mot andra sker i form av 

ett avlönat arbete, personer som har en minimikompetens att ge viss typ av hjälp. Författaren 

förklarar att inom välfärden råder det en specialisering mellan olika professioner vars 

kompetenser är beroende av varandra, och ger förhållandet mellan läkare och sjuksköterska 
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som exempel. Professionerna ger då upphov till ett flertydigt förhållande genom att de 

förutsätter, överlappar, kompletterar och konkurrerar mot varandra (Skau 2003:31). 

Den andra halvan i hjälprelationen beskrivs som klienten, ett samlingsbegrepp för klienter, 

patienter och brukare, alla människor som av olika problem, behov eller sjukdomar kommer i 

kontakt med hjälpapparaten. När klienterna möter hjälpapparaten uppstår en relation som 

fungerar inom en ram av professionell makt och kontroll, som samtidigt ska leda till en 

förbättring av en livssituation eller förhindrandet av en försämring (Skau 2003:30–31).  

Makten i hjälprelationen ses som olikhet mellan människor kan användas genom frivillighet 

eller tvång, i syftet att hjälpa eller skada. Skau (2003) använder sig här av Max Webers 

klassiska definition av makt som lyder: ”möjligheten att få sin vilja igenom i en social 

relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på” (Weber 

1960:42). Skau (2003:36) tydliggör att makt ofta kan förknippas med en negativ 

värdeladdning, men i denna definition är makten värdeneutral.  

Skau (2003) förklarar vidare att i relationen mellan klient och hjälpare sammanfaller viljorna 

ofta mellan parterna. Men när dessa inte gör det och parterna har olika uppfattning om målet 

med interaktionen, kan det uppstå både öppna och dolda konflikter. För att kunna konfrontera 

de professionellas maktövertag har klienterna lagstadgade rättigheter som ger en viss makt, 

men som inte rubbar det faktum att hjälprelationen i grunden är ojämlik till klientens nackdel. 

Obalansen kan dessutom förstärkas om klienter inte är medvetna om sina rättigheter. När 

klienter försöker mobilisera sig mot övertaget kan de göra kollektivt motstånd och bilda 

intresseorganisationer eller spontana informella grupper. Motståndet kan också ske 

oorganiserat, något som beskrivs som passiva och individuella motståndsstrategier. Vägran är 

ett exempel på ett motstånd som en klient kan göra genom låta bli att ta en medicin eller inte 

följa upp en behandling, en strategi som kan innebära ett visst risktagande och leda till 

sanktioner (Skau 2003:36-37).  

Skau (2003) skriver att som svar på avvikande och oacceptabelt beteende, har välfärdens 

hjälpapparat skrivna och oskrivna regler till sin disposition. Normerna kommer från 

hjälpapparatens makt som vilar på en ekonomisk, politisk, rättslig och kulturell grund. 

Författaren ger ett exempel på när hjälpapparatens vilja kan genomdrivas och beskriver när 

socialassistenten avslår en ansökan om livsuppehälle i en kritisk situation. För när någon 

avviker från normerna av vad som anses vara ett acceptabelt leverne och uppförande, kan 
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socialtjänsten falla tillbaka på regler om vad som ska göras. Professionella har därför mest 

makt och störst chans att få sin vilja igenom vid en konflikt. Men maktövertaget i sig är inte 

oetiskt, utan kan utövas på försvarbara eller oförsvarbara sätt. Exempelvis den moraliska 

principen om att värna om de svaga kan lägga grund för gränsdragningen mellan vad som kan 

försvaras och inte. Men trots maktövertaget kan hjälpare i vissa situationer känna sig 

maktlösa. De kan då uppleva en viss frustration över att inte kunna utföra sitt arbete i 

samklang med sina ideal, kunskaper och yrkesetiska riktlinjer (Skau 2003:37–40). 

Hjälparen ska enligt Skau (2003) komma in i bilden när en människas förmåga är tillfälligt 

eller varaktigt nedsatt och ordna upp förhållanden för klienten så att denne får tillbaka 

kontrollen, en handling som ska frigöras från förmynderi. För att hjälpen inte ska bli en 

handling som sker över klientens huvud, måste den ske i samarbete med denne. För även om 

brukarmedverkan på senare tid ökat inom välfärden, sker fortfarande många åtgärder av 

tradition utan klientens medverkan (Skau 2003:34).  

Skau (2003) menar att själva begreppet hjälp är svårdefinierat. Definitionen bygger på ett sätt 

att beskriva handlingar som syftar till att en eller flera människors hälsa ska förbättras, 

och/eller deras livssituation. Viktigt för hjälpen är att den sker utifrån mottagarens önskan och 

medverkan. Ett problem med denna definition är att alla människor inte har möjlighet att 

uttrycka sina önskemål och Skau (2003:39-40) menar då att hjälpen därför ska sträva efter att 

utformas i möjligaste mån efter personens vilja, eftersom att tvinga på någon åtgärder 

knappast kan kallas hjälp.  

3.1.1 Makt- och hjälpdimensionen 

För att beskriva förhållandet mellan hjälpare och klient har Skau (2003) arbetat fram en 

analysmodell där den ena axeln representerar maktdimensionen och den andra 

hjälpdimensionen.  

Figur 1: Makt och hjälp (Skau 2003:71). 
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Skau (2003) menar att modellen kan användas på flera sätt, exempelvis för att jämföra olika 

delar av hjälpapparaten med avseende på deras relativa tonvikt på makt respektive hjälp, men 

också beskriva olika typer av hjälpare beroende på vad de lägger personlig tonvikt vid. 

Modellen kan särskilja fyra typer av relationer mellan klient och hjälpapparat: 

A) Mycket makt och lite hjälp: Relationen visar obalans mellan dimensionerna. Till exempel

kan det ske tvångsingripanden utan hjälpeffekt, t.ex. vid omhändertagande av barn och

ungdom.

B) Mycket hjälp och mycket makt: Relationen visar hög balans mellan båda aspekter.

Exempel kan vara en fungerande tvångsbehandling av klienter med missbruksproblem.

C) Lite hjälp och lite makt: Relationen visar jämvikt men på låg nivå. Exempel kan vara enkla

former av förebyggande och uppsökande verksamhet.

D) Mycket hjälp och lite makt: Relationen visar obalans mellan dimensionerna. Det kan vara

former av frivilliga behandlingserbjudanden eller fältarbete. För så länge verksamheten drivs

inom ramen för hjälpapparaten kommer det alltid finnas ett inslag av makt och kontroll, om

inte annat i form av handlingsalternativ från de professionellas sida (Skau 2003:71–72).

Modellen kan för denna uppsats vara till hjälp att analysera hur socialarbetares makt och hjälp 

i relationen med brukare kan påverka delaktighet. En analys av makt i hjälprelationen visar 

viljan och vem som styr planeringen mot självförsörjning och en analys av hjälpen som utförs 

av professionella kan visa om brukare är delaktiga vid planeringen. 

3.1.2 System- och personnivån 

En viktig analytisk distinktion att förhålla sig till i hjälprelationen mellan klient och hjälpare 

är Skaus (2003) beskrivning av system- och personnivån. Systemnivån omfattar hela 

välfärdens hjälpapparat, dess normer, regler, värdegrunder, maktmedel, ekonomiska resurser, 

formella kompetens, roller, strategier, rambetingelser m.m. Systemnivån skapar ramarna för 

det som händer på personnivån i mötet mellan den enskilda klienten och hjälparen. 

Författaren menar att olika system skiljer sig i vilken frihet de ger till sina anställda. 

Verksamheten kan vara öppen och låta professionsutövarna själva forma sitt yrke eller sluten 

och reglerad där utövarna inte får mycket utrymme att fatta egna beslut. Oavsett systemets 

utformning finns det dock alltid utrymme för en viss individuell tolkning (Skau 2003:73-74).  
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Skau (2003) förklarar att personnivån innebär den mänskliga nivån och det fackpotential 

hjälparna kan använda sig av i interaktioner med klienter. Den handlar om hjälparnas 

yrkesmässiga och personliga kompetens, förhållningssätt, inlevelseförmåga och 

handlingskraft. Beroendeförhållandet mellan system- och personnivån sammanfattas som att 

den förstnämnda utgör grunden och ramen för den sistnämnda, men att systemet inte kan 

finnas utan personer. Ett exempel på när system- och personnivån är i ett beroendeförhållande 

är vid bristen på ekonomiska resurser, som är ett stort problem inom social- och hälsosektorn. 

Skau (2003) menar att detta visar att systemnivån och dess resurser är grunden och ramen för 

personnivån som hjälparna verkar inom. När hjälparna i sin tur hänvisar till knappa resurser, 

fråntar det personligt ansvar från de professionella. Detta innebär inte att professionsutövarna 

inte har utrymme att själva forma sitt yrke, då det alltid finns en viss möjlighet att dämpa eller 

förstärka den strukturella makten i kommunikationen med klienterna, och hjälparna kan då 

verka förändrande på systemet (Skau 2003:74).  

System- och personnivån kan i uppsatsens undersökning bidra till att förstå omständigheter 

som kan inverka på brukardelaktighet. Hur socialtjänsten och mötet mellan socialarbetaren 

och brukaren verkar på olika nivåer och kan påverka makten och hjälpen att förändra 

livssituationer med delaktighet. Denna del av Skaus (2003) syn på hjälprelationen blir därför 

också ett viktigt resonemang att förhålla sig till i analysen av brukardelaktighet i planering 

mot självförsörjning.  
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4 Metod 

Uppsatsen använder sig av kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är tolkningsinriktad och 

beskrivs av Bryman (2011) som att den lägger tyngd på förståelse av den sociala verkligheten 

grundat i hur deltagarna i en miljö tolkar denna verklighet. Uppsatsens ståndpunkt är 

socialkonstruktivistisk, en syn där sociala egenskaper ses som ett resultat av samspel mellan 

individer och inte som åtskilda företeelser från de som ingår i konstruktionen (Bryman 

2011:341).  

I växelspelet mellan teori och empiri har uppsatsen använt sig av abduktion som innebär att 

generella teorier hjälper forskaren göra observationer på fältet. Observationerna har hjälpt att 

modifiera och specificera de generella teorierna (jfr Svensson 2011:193), vilket innebär att 

vid insamlande av materialet fanns en teoretisk förförståelse, samtidigt som empirin har varit 

en utgångspunkt för att konkretisera teorin. 

För att skapa förståelse för socialarbetares erfarenheter av brukardelaktighet vid planering 

mot självförsörjning har den kvalitativa metoden varit intervjuer. Intresset har varit riktat mot 

de intervjuades ståndpunkter och intervjumetoden har eftersträvat en flexibilitet och 

följsamhet efter intervjupersonernas svar. För att uppnå följsamheten har valet av 

intervjuform varit semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna har 

utformats genom olika teman med frågor som ska beröras med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar, skapandet av en så kallad intervjuguide (jfr Bryman 2011:413-415).  

4.1 Genomförande av intervjuer 

Vid genomförandet av intervjuerna användes intervjuguiden. De olika teman i intervjuguiden 

var kopplade till brukardelaktighet och byggde på bakgrundsfrågor om intervjupersonerna, 

processen av planering mot självförsörjning, mötet med brukare vid planering och 

verksamheten socialarbetarna arbetar inom (se bilaga 1). Intervjuguiden var ett stöd under 

intervjuerna, men strukturen och formuleringarna anpassades delvis efter intervjupersonernas 

svar för att skapa följsamhet (jfr Bryman 2011:415). Intervjuerna utfördes på 

intervjupersonernas arbetsplats, i en ostörd miljö som intervjupersonerna valde själva, där 

endast intervjuperson och intervjuare närvarade. Samtliga intervjuer spelades in med en 

diktafon för att inte fraser eller uttryck skulle gå förlorade. Detta var viktigt för att kunna 
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fokusera på intervjupersonernas svar och för att kunna granska empirin i dess helhet, då 

intervjuerna i efterhand ordagrant transkriberades. Intervjuerna pågick emellan 40-50 minuter. 

4.2 Urval av intervjupersoner 

I valet av intervjupersoner var det av vikt att intervjua socialarbetare med yrkeserfarenhet av 

försörjningsstöd. Undersökningens urvalsmetod är därför av ett strategiskt slag och inbegriper 

ett försök att skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (jfr Bryman 

2011:434). Det målinriktande urvalet har resulterat i intervjuer med fyra socialarbetare som 

arbetar på försörjningsstöd inom en svensk kommun och är därmed personer som valts efter 

relevans för uppsatsens frågeställningar. 

För att komma i kontakt med intervjupersoner har tillvägagångssättet varit att höra av sig till 

olika stadsområdesförvaltningar i kommunen och fråga socialarbetare om intresse av att ställa 

upp på intervjuer. Genom mail har en intervjuperson hört av sig och genom kontakt med 

personer via mitt arbete har tre intervjuer genomförts. Fördelen med att använda redan 

etablerade kontakter är att det möjliggjort empiriinsamlingen, eftersom det varit svårt att få 

tag i personer som kan ställa upp på intervju. En nackdel med att intervjua etablerade 

kontakter är att det kan finnas en förförståelse om personerna och deras arbete, vilket kan 

färga analysen. Dock behöver inte förförståelsen ses som en nackdel, eftersom tidigare 

kunskaper kan underlätta att förstå den sociala miljö intervjupersonerna är verksamma i, 

något som betonas inom kvalitativ forskning (jfr Bryman 2011:364) och kan underlätta 

beskrivandet av denna för läsaren.  

4.2.1 Intervjupersoner och organisation 

Intervjupersonerna i undersökningen är avidentifierade och har tilldelats namnen Elin, 

Gustav, Maria och Sara. Intervjupersonerna har arbetat med försörjningsstöd i sex månader 

till fyra år. Försörjningsstödsenheten som socialarbetarna arbetar på tillhör socialtjänsten, en 

myndighet vars övergripande mål regleras utifrån socialtjänstlagen. Socialtjänsten ska främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet, deltagande i samhällslivet på 

demokratins och solidaritetens grund. Socialtjänstens olika verksamheter styrs kommunalt 

och här ingår försörjningsstödet (Socialstyrelsen 2013:13). Försörjningsstödets organisering 

kan därför skilja sig mellan kommuner, men generellt hänvisas biståndssökande till en 

mottagningsgrupp som gör en inledande utredning och hänvisar vidare till rätt instans inom 

försörjningsstödsenheten. På försörjningsstödenheten sker en handläggning med fokus främst 
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på brukarens ekonomiska omständigheter (Bergmark & Lundström 1998:296). Brukaren får 

då hjälp med sin försörjning, ett stöd som innebär två uppdrag för socialtjänsten. 

Huvuduppgiften beskrivs som en hjälp till självförsörjning, att den enskilde i framtiden ska 

kunna klara sig utan ekonomiskt bistånd. Den andra uppgiften är att hjälpa den enskilde till 

försörjning i väntan på självförsörjning (Socialstyrelsen 2013:18).  

Brukarna som får sin försörjning via socialtjänsten har genomgått en individuell 

behovsprövning som bygger på att den enskilde inte kan tillgodose sina behov själv eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt. Socialstyrelsen (2013) skriver att det finns flera anledningar 

till att personer inte kan försörja sig själva, som kan bero på både strukturella och individuella 

faktorer. I exempel på strukturella faktorer beskrivs arbetslöshet och invandring. Vid 

individuella faktorer ges exempel som familjesituation, låg utbildning, etnisk bakgrund, 

vistelsetid i Sverige, fysisk och psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2013:11). 

4.3 Bearbetning av materialet 

Intervjuerna har spelats in med en diktafon och transkriberats för att så korrekt som möjligt 

kunna återge intervjupersonernas svar och skapa tillförlitlighet. Citaten som presenteras är 

ordagrant återberättade, med undantag för en varsam redigering av vissa uttryck. Exempelvis 

har det skett en borttagning av uttryck som ”eeh”, för att kunna skapa förståelse och 

underlätta för läsaren. 

I bearbetningen av transkriberingarna har jag använt mig av kodning. Kodningen har 

inneburit en tolkning av materialet genom att leta efter nyckelord och teman. Kodningen kan 

beskrivas som att den har utförts i två steg, dels en öppen kodning och dels en fokuserad. 

Tillvägagångssättet kan förklaras som att transkriberingarna vid en första bearbetning 

kommenterades spontant i marginalen, utan fokus på helheten. När allt material granskats 

gjordes en mer fokuserad kodning, där kommentarerna begränsades samt omformulerades och 

det gick att se mönster, likheter och skillnader (jfr Rennstam & Wästerfors 2011:198). Genom 

kodningen har det gått att utläsa olika teman i empirin som sedan har format analysen. 

Temana i analysen handlar om brukares möjligheter, professionellas makt, brukares motstånd 

och hur systemet samt socialarbetarnas egna förhållningssätt kan påverka brukardelaktighet. I 

valet av teman har det skett en viss reducering av materialet, då samtlig empiri inte kan 

presenteras. Rennstam och Wästerfors (2011:202) menar att reduceringen ska ge en god 

representation, genom att materialet återgivs på ett selektivt men rättvist sätt. Det går därför 
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att säga att materialet avgör vilka aspekter som tas upp i analysen, samtidigt som en teoretisk 

förförståelse också styrt i vilken riktning materialet har tolkats. För oberoende av hur 

materialet tolkas, utvecklas det först när det hamnar på en teoretisk nivå, skriver Bryman 

(2011:528). Den teoretiska kopplingen har därför också varit av stor vikt för att kunna få fram 

resultat, också den tidigare forskningen, för att öka förståelsen av materialets innebörd.  

4.4 Metoddiskussion 

I en undersökning som bygger på förståelse av personers erfarenheter blir användningen av en 

kvalitativ metod till fördel, eftersom kvalitativa studier lägger tonvikt på ord och är 

tolkningsinriktade (jfr Bryman 2011:340). Enligt Bryman (2011:150) handlar däremot en 

kvantitativ metod i allmänhet om en insamling av numeriska data och (inom 

samhällsvetenskapen) en kvantifiering av samhälleligt liv. Materialet i undersökningen kan 

därför ses som svårt att granska med kvantifierad data och desto lättare med fokus på tolkning 

av språket. 

Nackdelen med den kvalitativa studien kan vara att undersökningen blir subjektiv, och 

kritiker syftar då på osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt när 

undersökningen startar på ett förhållandevis öppet sätt och preciserar frågorna i efterhand 

(Bryman 2011:368). Samtidigt går det att tänka sig att en tolkningsinriktad studie behöver till 

viss del vara öppen för förändring, eftersom materialet styr hur undersökningen utvecklas. En 

annan kritik som riktats mot kvalitativa studier är att det kan vara svårt att generalisera, 

eftersom undersökningen ofta görs med ett litet antal individer. Som svar på kritiken går det 

att hänvisa till att resultaten i kvalitativ forskning ska generaliseras till teori och inte 

populationer, det är kvaliteten av de teoretiska slutsatserna som avgör generaliserbarheten i 

studien (Bryman 2011:369). I undersökningen kommer därför teorin utgöra en viktig del av 

analysen, för att skapa möjlighet till generalisering av socialarbetarnas uppfattningar. 

4.4.1 Metodens tillförlitlighet 

För att visa på tillförlitlighet i analysens resultat har uppsatsen följt trovärdighetskriterier 

utarbetade speciellt för kvalitativ forskning (jfr Bryman 2011:354). Ett av kriterierna är 

trovärdighet som skapas genom att den utförs i enlighet med de regler som finns för forskning 

(Bryman 2011:354–355). Metodkapitlet har varit betydelsefullt för att skapa trovärdighet då 

det presenterar hur uppsatsens tillvägagångssätt genomförts i enlighet med rekommendationer 

som finns för forskning. Vidare har uppsatsen eftersträvat att tydligt beskriva 
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omständigheterna kring forskningsproblemet för att empirin ska gå att förstå och kunna 

överföras till andra sammanhang, ett kriterium av tillförlitlighet som Bryman (2011:355) 

kallar för överförbarhet.  

I uppsatsen läggs vikt vid att vara tydlig med tillvägagångssätt i uppsatsens faser, för att det 

ska finnas transparens, något som Bryman (2011:355) beskriver som kriteriet pålitlighet. Ett 

exempel på hur pålitlighet skapats i forskningsprocessen är hur inspelningen och 

transkriberingen av intervjuer gått till, för att läsaren ska kunna sätta sig in i genomförandet 

och bearbetningen. Ett annat kriterium är att se till att personliga värderingar inte påverkar 

undersökningen, vilket uppvisas genom att försöka visa för läsaren varför slutsatser dras, 

underbygga dessa med empiri och teori, för att de ska kunna härledas och återskapas (jfr 

Bryman 2011:355).  

Förutom tillförlitlighetkriterierna beskrivs också äkthet som en viktig aspekt av kvalitativ 

forskning, då det läggs vikt vid att undersökningen ska ge en rättvis bild av de uppfattningar 

och den grupp människor som studeras (Bryman 2011:357). Inspelningen av intervjuerna 

spelar en roll i att säkerställa att empirin återberättas korrekt, något som eftersträvats genom 

att transkribera materialet ordagrant (med endast en varsam redigering). Citaten från 

intervjuerna utgör därmed en grund för att kunna dra slutsatser och underbygga argument, 

men också för att läsaren ska kunna följa hur tolkningen av empirin gjorts. 

4.5 Etiska överväganden 

Vid uppsatsens utformning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011) resonemang om 

kunskapskravet kontra individskyddskravet, som beskrivs alltid behöva vägas mot varandra i 

vetenskapliga undersökningar, eftersom forskning är viktig för individerna och samhällets 

utveckling samtidigt som samhällets medlemmar har ett krav att skyddas (Vetenskapsrådet 

2011). Det är grundläggande att personer inte ska drabbas negativt av undersökningen som 

utförs. Likaså är det viktigt att samtala med socialarbetare om hur de ser på brukardelaktighet, 

eftersom det vidare kan tydliggöra komplexiteten i fenomenet. Brukardelaktighet i planering 

mot självförsörjning som ämne kan möjligtvis ses som någorlunda känsligt då det i 

socialtjänstens uppdrag ingår att ha en planering med delaktighet. Risken finns att 

socialarbetarna känna sig utpekade i ämnet, om eller när de upplever att brukardelaktigheten 

begränsas. Dock bygger inte undersökningen på att normativt se hur planeringen och 

delaktigheten bör te sig, utan studera hur dessa erfarenheter kan förstås.  
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För att skydda intervjupersonerna har undersökningen följt de fyra huvudkraven i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2011). Alla intervjupersoner har därför informerats om undersökningens 

inledande syfte, både muntligt och via ett informationsbrev (se bilaga 2), samt att deltagandet 

är frivilligt och de har rätt att när som helst avbryta i enlighet med informationskravet. 

Intervjupersonerna har också informerats om samtyckeskravet, att de själva får styra över sin 

medverkan. Personuppgifterna och materialet har behandlas konfidentiellt så obehöriga inte 

kan ta del av dem i enlighet med konfidentialitetskravet. Vidare kommer materialet endast 

nyttjas till forskningsändamålet som i detta fall är uppsatsen.  
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5 Empirisk presentation och analys 

Kapitlet bygger på en integrering av empiri och analys. Analysen har tolkats med Skaus 

(2003) teori om makt och hjälp i hjälprelationen. Detta för att kunna förstå relationen mellan 

brukare, socialarbetare och socialtjänst, vilka möjligheter som finns att få igenom sin vilja 

samt socialarbetarnas makt och förhållning till hjälp genom brukardelaktighet. Vidare har 

intervjupersonerna avidentifierats och tilldelats namnen Elin, Gustav, Maria och Sara. 

Intervjuerna har resulterat i olika teman som presenteras i analysen, teman som är skrivna ur 

socialarbetarnas perspektiv och handlar om brukares möjligheter, professionellas makt, 

brukares motstånd och hur systemet samt socialarbetarnas egna förhållningssätt kan påverka 

brukardelaktighet. Analysen sker därför både på person- och systemnivå för att skapa 

förståelse för hur brukardelaktighet påverkas av olika faktorer.  

Den individuella brukardelaktigheten som studeras kan kortfattat beskrivas utspela sig på 

försörjningsstödet där socialtjänstens socialarbetare ska utreda den enskildes behov av stöd 

och hjälp för att kunna bli självförsörjande. Planeringen beskrivs av Socialstyrelsen (2013) 

som att den huvudsakligen ska styras efter brukarens vilja, även om socialtjänsten har rätt att 

ställa krav. Den ska då anpassas efter brukarens behov, t.ex. om denne är arbetslös eller har 

sociala eller medicinska problem. Som hjälpmedel för arbetet använder sig socialtjänsten av 

en dokumentation av planeringen i form av genomförandeplaner där det anges vad den 

enskilde och socialtjänsten ska göra inom en tidsmässig avgränsning. Socialtjänsten kan också 

efter brukarens behov och samtycke samverka med representanter från andra myndigheter i 

syftet att samordna insatser (Socialstyrelsen 2013). 

5.1 Brukaren är en del av sin delaktighet 

En förutsättning för brukardelaktighet i planering mot självförsörjning är att brukaren 

uttrycker sina åsikter till socialarbetaren. Detta förklarar intervjupersonerna genom att betona 

att det måste finnas en dialog mellan de båda. Intervjupersonernas erfarenheter visar också att 

denna förmåga inte alltid finns och att detta i sin tur kan påverka hur delaktigheten ser ut samt 

socialarbetarnas egen involvering i planeringen. Hur brukarens möjligheter att kommunicera 

kan påverka delaktigheten och hur socialarbetarna förhåller sig till detta presenteras i 

kommande två avsnitt.  
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5.1.1 En dialog med personen 

Intervjupersonerna berättar att det centrala för planeringen är att brukarens syn på sin framtida 

självförsörjning ska styra riktningen. Maria berättar att ”i de bästa av världar” säger brukare 

vad de vill göra för att bli självförsörjande och sen har socialtjänsten insatser att erbjuda för 

att göra denna önskan möjlig. Intervjupersonerna betonar att det därför är viktigt med en 

dialog mellan den professionelle och brukaren, eftersom det är i dialogen brukardelaktighet 

skapas, det är då brukaren kan förklara sin vilja. Kommunikationen beskrivs som viktig för att 

kunna förstå vad som känns bra och för att alla ska bli inblandade vid planeringsmöten. 

Intervjupersonerna berättar att själva dialogen kan handla om både information och brukarens 

upplevda behov.  

… delaktigheten tänker jag kommer ifrån att man först ger utrymme för den enskilde att faktiskt 

lägga fram sin historia. Innan jag går in och föreslår massa åtgärder, så måste den enskilde själv få 

möjlighet att uttrycka, det här behöver jag hjälp med. Det är inte alltid den förmågan finns att 

uttrycka det, men jag tycker det är viktigt att man ändå försöker i det. Så delaktigheten tänker jag, 

den är ju löpande hela tiden, för så länge jag har inte en dialog med personen så kommer inte en 

planering inte fungera (Sara). 

I citatet framgår det att intervjupersonen upplever det som viktigt att brukaren uttrycker vad 

denne vill ha hjälp med och att det är där som delaktigheten kommer in, i dialogen som förs 

mellan socialarbetaren och brukaren. Resonemanget som Sara för kan tolkas med Skaus 

(2003:34) teori om hjälp som ska ske efter brukarens önskan. Dialogen blir en förutsättning 

för att skapa en hjälp som involverar, för utan en uttalad önskan blir hjälpen svår att ge. Något 

som kan jämföras med Kvarnströms et al. (2011:137) studie som betonar att kommunikation 

är en typ av brukardelaktighet då brukare blir inkluderade och får medvetande över sin 

situation. Detta stöder resonemanget att en dialog skulle vara viktig för brukardelaktighet i 

planering mot självförsörjning, samt att den hjälpen socialarbetarna ger måste ske utifrån vad 

brukarna kommunicerar att de vill. Dock verkar inte intervjupersonerna anse att det alltid 

fungerar så enkelt. Maria använder uttrycket ”i de bästa av världar” och Sara berättar att 

förmågan att uttrycka sig inte alltid finns. Dessa resonemang kan också stödjas av 

Kvarnströms et al. (2011:143) forskning, då de fått resultaten att brukarens tillstånd spelar in i 

hur brukarna kan delta i mötet med professionella och hänvisar bland annat till brukarens 

möjlighet att kommunicera. Detta tyder på att det krävs en viss kommunikativ kapacitet från 

brukaren för att kunna vara delaktig.  
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5.1.2 Förmåga eller oförmåga 

I intervjuerna framgår det att socialarbetarna kan vara olika involverade i planeringar 

beroende på brukarens behov. Intervjupersonerna beskriver det som att intensiteten i deras 

professionella roll avgörs av huruvida de upplever att det finns ett behov av att ingripa eller 

ej, då vissa brukare uppfattas som självgående och andra inte. De självgående brukarna 

beskrivs som personer med eget driv och egna mål för självförsörjning. Vid förändring av en 

planering, har brukarna en annan idé om vad de vill göra istället för att bli självförsörjande, en 

plan som anses vara acceptabel från socialtjänstens sida.  

… det är lite vad man gör det till, tror jag nog, och hur pass involverad man blir på nåt sätt. Vissa sköter 

ju sina planeringar helt själv, de har verkligen målet att jag ska härifrån […] jag hade en klient för ett tag 

sen som var på nybesök och sen så hade han en plan, han ville bli självförsörjande så fort som möjligt, 

och han var härifrån på några, någon månad bara (Elin). 

Alla brukare har dock inte samma förutsättningar att veta vad de vill med sina planeringar, 

beskriver samtliga intervjupersoner, som också nämnts i föregående avsnitt. Brukarna uppges 

ha olika möjligheter att uttrycka sin vilja. Det förklaras att det finns olika typer av 

problematik som orsakar oförmågan att framföra sina önskemål. Exempelvis berättar Gustav 

att vissa brukare inte kan uttrycka sin åsikt då de inte vet hur planeringen går till eftersom de 

t.ex. kan vara nyanlända i Sverige, inte ha erfarenhet av systemet, inte heller något socialt 

nätverk och ha språkbegränsningar. Intervjupersonerna förklarar att deras ingripande därför 

oftast sker när planeringarna inte fungerar eller är otydliga. Sara beskriver hur hens och annan 

aktörs professionella roll har blivit betydande när en brukare haft svårigheter att bli 

självförsörjande och delvis uttryckt sina behov: 

Det är en man som har varit aktuell på socialtjänsten väldigt, väldigt länge, egentligen sedan han 

var barn […] Vi hittade inte riktigt rätt i vad som behövdes, han kunde inte heller uttrycka det 

riktigt, vad det var som han var i behov av […] Där vi har fått jobba tätt med att börja med 

sysselsättning, se hur det fungerar med att man håller tider, hur engagerad man är och för att sen, 

därefter då trappa upp det till att göra praktik, till att gå vidare in i eventuellt en åtgärdsanställning 

[…] Det har också funnits en missbruksproblematik tidigare och är en faktor i att hålla det ärendet 

levande. Där han också uttryckt ett behov av att, eller ett önskemål om att han känner att det 

funkar bättre när vi har varit med (Sara). 

Den hjälp som beskrivs i citatet kan ses som omfattande med utgångspunkt i att en person 

som varit långvarigt beroende av försörjning från socialtjänsten har möjlighet till en 

anställning och eventuellt självförsörjning. Planeringshjälpen går att likna med Skaus 
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(2003:34) definition av hjälp som en förändring av en livssituation. Socialarbetaren visar 

också i fallet att hen skapar möjlighet för delaktighet, genom att vara med vid efterfrågan, då 

brukaren haft svårigheter att uttrycka andra önskemål. Men eftersom det verkade finnas en 

viss svårighet för brukaren att beskriva sina behov mer än att denne behövde professionellt 

stöd, går det att tolka som att socialarbetarens makt över ärendet ökar. Med hjälp av Skaus 

(2003:36) förhållning till makt som möjligheten att få sin vilja igenom, kan det tolkas att 

socialarbetaren i fallet har makt och kan använda sig av denna eftersom brukarens vilja inte är 

lika tydlig. Det går att utläsa av citatet att de professionella har utformat planeringen, genom 

att införa olika aspekter som anses viktiga med sysselsättning efter brukarens behov och tagit 

hänsyn till att brukaren önskat en nära kontakt med de professionella, ett uttryck för 

delaktighet efter brukarens förmåga. Socialarbetarna har då både mycket makt och mycket 

hjälp att foga över, eftersom de har möjlighet att få sin vilja igenom när de försöker att 

förändra en livssituation efter önskemål.  

Samtidigt beskriver intervjupersonerna hur deras roll bland annat avgörs efter hur självgående 

brukarna är, när de talar om hur de blir mer eller mindre involverade beroende på hur de 

uppfattar brukarens behov. Deras idé om hjälp, går att förstås utifrån Skaus (2003:34) teori 

där hjälpen ska utföras av professionella när en människas förmåga är nedsatt. För när 

socialarbetarna upplever att de inte behövs träder de tillbaka och när de behövs blir de mer 

involverade i planeringen. Det visar att de professionellas makt och hjälp kan variera i olika 

brukarrelationer och socialarbetarna delvis själva kan styra sin positionering. När brukarna är 

målmedvetna om vad de vill med sin planering och själva driver hur de ska bli 

självförsörjande, får de mer inflytande över sina liv eftersom socialarbetarna träder tillbaka. I 

situationerna kan det tolkas som att socialarbetarna har lite makt och lite hjälp, i jämförelse 

med Skaus (2003) analysmodell av makt och hjälp i hjälprelationen, då socialarbetarna inte 

lägger sig i brukarnas planering och därmed varken får sin vilja igenom eller förändrar 

livssituationen för brukarna (eftersom brukarna gör det själva). Samtidigt går det också att 

argumentera för att socialarbetarnas vilja är styrande, eftersom brukarna gör det de ska enligt 

socialarbetarna och försöker bli självförsörjande. Kanske har då socialarbetarna i den 

situationen mycket makt, eftersom brukarna agerar utifrån både socialarbetarnas och deras 

egen vilja. Men oavsett socialarbetarnas makt gör brukarnas egna initiativtagande att de är en 

del av i sin planering. 
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Däremot om det helt saknas förmåga att uttrycka en vilja, blir det svårt att utföra hjälpen efter 

brukarens premisser. Socialarbetaren får då automatiskt vid planeringstillfällen mycket makt 

eftersom det endast finns en vilja. Det sker då ingen maktförskjutning som brukardelaktighet 

innebär. När brukaren inte kan formulera en vilja, visas ett exempel på när brukarrollen förblir 

svag i förhållande till socialtjänsten, oavsett hur socialarbetaren förhåller sig till makt och 

hjälp. För om det inte finns någon valfrihet i planeringen finns ingen delaktighet, något 

Hultqvist (2008:44) tar upp och beskriver hur brukardelaktighet bygger på direktdemokrati 

samt valfrihet och utan denna stärks inte individen. Valmöjligheterna begränsas i exemplet 

eftersom brukaren inte visar sin vilja och blir då oförmögna att påverka sin planering. Utan 

handlingsalternativ blir en delaktighet svåruppnådd. 

5.2 Maktobalansen i relationen 

Intervjupersonerna berättar i intervjuerna att de som professionella kan styra planeringarna. 

Socialarbetarnas roll på försörjningsstödet beskrivs av en intervjuperson som en ”spindel mitt 

i nätet” som drar i olika trådar, som kan hänvisa brukare och samordna parterna i planeringen. 

Socialarbetarnas makt beskrivs också som hämmande för brukarrelationen, eftersom brukare 

ibland säger det handläggarna vill höra och inte uttrycker sin egen vilja, något som kan leda 

till en begränsad delaktighet. Men planeringen inkluderar även ofta en tredje aktör, en 

representant för en insats eller myndighet, som också har makt över brukaren och är därmed 

också någon som kan påverka brukardelaktighet i planeringen. I kommande två avsnitt 

presenteras hur professionellas maktövertag kan påverka brukardelaktighet, dels genom mötet 

mellan socialarbetaren och brukaren, dels i mötet mellan flera parter.  

5.2.1 Spindeln i nätet 

Samtliga intervjupersoner ser på sin roll som betydande för planeringen. Intervjupersonerna 

berättar att initiativen till planeringsmöten främst sker från professionellt håll även om det 

händer att brukare kan vilja kalla till ett möte. Intervjupersonerna har möjlighet att som 

professionella styra planeringen genom att hjälpa brukaren hamna i rätt riktning och hänvisa 

till olika insatser. Sara menar att rollen ofta innebär en hjälp till reflektion om varför 

självförsörjningen inte fungerar. Elin jämför sin roll vid planeringsmöten med någon som för 

kontakten mellan alla parter: 

Ibland känns det lite som att man är såhär spindeln mitt i nätet, som att man, man drar så himla, 

massa olika trådar. Ibland funkar det väldigt bra faktiskt, att man har flyt och tur att man får tag i 
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de man behöver. Ibland funkar det inte alls, man får inte tag på kanske handläggaren på 

Arbetsförmedlingen […] när man märker på en klient liksom att okej, han eller hon har ett klart 

mål, han eller hon vill göra detta. Så vill man ju inte tappa det intresset liksom och den 

motivationen, så då kanske man mer försöker att liksom okej vi måste ha ett möte liksom nu. Och 

så kanske man får omorganisera lite i planeringen (Elin). 

Citatet visar hur de professionella har en betydande roll i utformningen av planeringen och 

har en makt att samordna olika parter, både efter andra professionella och efter brukaren. 

Några intervjupersoner talar uttryckligen om sin makt i förhållande till brukaren. Gustav 

menar att makten kommer från en kontroll över brukarens försörjning. Maria menar att 

brukare är medvetna om hens makt, att Maria kan påverka vad brukarna får utbetalt, och att 

brukare på grund av detta ibland säger det som de tror att handläggaren vill höra. En makt 

som Maria upplever kan verka hämmande på relationen mellan de båda. Sara är inne på 

samma spår och menar att därför möts sällan de professionella av ifrågasättande.  

Intervjupersonerna ser på sin yrkesroll som en maktposition där de kan styra i vilken riktning 

planeringen ska gå. Ett maktövertag som går att jämföras med Skaus (2003:56) teori om hur 

maktobalansen i hjälprelationen är till fördel för de professionella. Maria och Sara förklarar 

att brukarna är medvetna om socialarbetarnas makt och att de därför ofta gör som 

handläggaren vill, vilket tyder på att viljorna mellan parterna utåt sett sammanfaller. 

Socialarbetarens makt kan därför tolkas vara avgörande för hur brukarens vilja ser ut, 

eftersom brukaren på grund av maktobalansen kanske försöker följa socialarbetarens vilja. 

Det går då att ifrågasätta om det finns en delaktighet där brukarens vilja är styrande. 

Socialarbetarna har vad Skau (2003) skulle beskriva som mycket makt, eftersom de har stor 

möjlighet att få igenom sin vilja. När spindeln i nätet drar i en tråd påverkas riktningen på 

planeringen. Vad som avgör vilka trådar som dras i blir en annan fråga, men möjligheten att 

som professionell påverka planeringen visar på en maktposition.  

I intervjuerna blir en ojämlik maktrelation mellan socialarbetare och brukare synlig. I tidigare 

forskning finns det studier som beskrivit hur denna relation kan verka begränsande på 

delaktighet. Carr (2007:266) visar att välfärdens struktur, institutionella praxis och de 

professionellas attityder spelar en roll i brukares möjligheter till delaktighet och Jenssen 

(2009:255) pekar på hur de professionellas kunskap framhävs över brukares och att den 

professionella rollen i sig blir hämmande för brukardelaktighet. Resultaten är i likhet med 

denna analys, att de professionella har makt som kan verka begränsande för relationen med 
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brukare. Det kan därför tolkas som att det finns ett inbyggt hinder för delaktighet i själva 

socialarbetaryrket eftersom socialarbetaren automatiskt har ett maktövertag, något som visar 

på hur strukturen påverkar både socialarbetaren och brukaren. Samtidigt tyder 

intervjupersonernas möjlighet till att samordna planeringen, och tidigare forskningsresultat att 

professionellas attityder kan vara avgörande för brukardelaktighet, att det finns olika sätt att 

förvalta makten. Ett maktinnehav som i intervjuerna beskrivs finnas på personnivå i 

planeringsmötet. Det blir på denna nivå som socialarbetaren har möjlighet att dra i sina trådar 

och styra brukardelaktighetens riktning.  

5.2.2 Samverka om vad som ska hända 

En central del för planering mot självförsörjning är samverkan mellan brukaren, 

försörjningsstödet och en tredje part som representerar en insats eller en annan myndighet, 

som t.ex. Arbetsförmedlingen. Ett gemensamt samverkansmöte mellan alla aktörer inträffar 

dock inte vid varje planering, utan sker framförallt när det är något i planeringar som behöver 

redas ut eller om det uppstått problem, berättar alla intervjupersoner. De anser att samverkan 

är något som skulle behövas mer av om det fanns tid. Gustav beskriver hur det kan gå till vid 

ett flerpartsmöte om en brukares planering: 

… då sitter man oftast här eller på Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsinsats X med klienten 

och handläggaren på den aktuella myndigheten. Och sen så diskuterar man hur det funkar med 

jobbsökandet, hur det funkar med allt runtomkring, och sen försöker man samverka där vad som 

ska hända under den närmsta tiden. Vad som ska göras, hur klienten mår, hur de ser på det 

(Gustav). 

Samverkan mellan olika professioner vid en brukares planering blir ett exempel på hur yrkena 

inom välfärden har specialiserats och hur de enligt Skau (2003:31) är beroende av varandra 

för att kunna hjälpa brukaren. Citatet visar hur de professionella i planeringen möts som 

representanter från olika myndigheter, med olika yrkeskunskaper och diskuterar en gemensam 

plan med brukarens syn. De parter som representeras i samverkansmötet går att utifrån citatet 

tolka som två professionella, varav en handlägger brukarens försörjning och en bistår med 

arbetsmarknadsinsatser samt en brukare vars planering mötet handlar om. Det går därför att 

tänka sig att när det i mötet finns två professionella viljor representerade och en brukares 

vilja, uppstår en maktobalans till professionellas fördel. Om maktobalansen finns även när 

bara en professionell representeras enligt Skau (2003), kan obalansen därför tänkas förstärkas 

när flera professionella är närvarande. Eftersom de professionellas maktövertag kan begränsa 
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brukardelaktigheten, som diskuterats tidigare, kan ett samverkansmöte möjligen förstärka 

professionellas vilja och verka hämmande på brukarens. Samtidigt kanske det kan bero på hur 

de professionella betonar brukardelaktighet i mötet. För om de professionella efterfrågar 

brukarens vilja, som i exemplet i citatet, och följer denna får brukaren bestämma över sin 

planering och ett samverkansmöte kan på så sätt verka främjande för delaktigheten. 

Som intervjupersonerna berättar innebär flerpartsmötet en närvaro av representanter från olika 

välfärdstjänster. I en studie av Jarl (1999) visas att olika välfärdstjänster får olika utfall av 

brukardelaktighet, eftersom det i uppdelningen skapas skilda förutsättningar för engagemang 

och deltagande. De professionella i planeringen kommer från olika delar av välfärden och kan 

enligt studien variera i sin betoning av brukardelaktighet. Delaktighetens utfall kan då tolkas 

vara beroende av vilka professionella som samverkar i planeringen, vilket då också blir en del 

av samverkan, att professionerna som möter brukaren kan förhålla sig olika till 

brukardelaktighet.  

5.3 Brukarens motstånd 

När brukaren inte håller med socialarbetaren om utformningen av sin planering, sker det inte 

så ofta att brukaren tydligt sätter ner foten och säger ifrån. Om brukare motsätter sig sina 

möjligheter till självförsörjning kan brukare nekas bistånd, berättar intervjupersonerna. I de 

fall när brukare gjort motstånd mot professionellas maktövertag, kan det handla om att 

brukarens syn på hur de ska tjäna sitt uppehälle skiljer sig från socialtjänstens. När brukaren 

får sätta agendan blir det ett uttryck för delaktighet, eftersom de får makt att fatta beslut, ett 

motstånd som godkänns när det utförs inom ramen för vad socialtjänsten anser är acceptabelt. 

5.3.1 En annan agenda 

I intervjuerna framkommer att brukare inte alltid är eniga med socialarbetarna om 

planeringen. Intervjupersonerna menar dock att om det sker ett motstånd från brukares håll, är 

det sällan tydligt uttalat. Anledningen är att biståndet kan dras in om brukaren inte följer sin 

planering. Gustav berättar att dessa konflikter mellan brukare och socialarbetare uppstår när 

socialtjänsten och socialarbetare inte anser att vissa planeringar är acceptabla. Det beskrivs 

vara oacceptabelt när brukare förhindrar sin möjliga självförsörjning genom att t.ex. avbryta 

en insats eller tacka nej till jobberbjudanden utan en rimlig anledning, vill fortsätta studera 

svenska för invandrare trots att de gjort detta i flertalet år utan någon utveckling, inte vill 

studera svenska för invandrare utan tydlig anledning eller vill vara hemma med sina barn trots 
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att föräldraledigheten tagit slut. Maria beskriver att även om det kan vara svårt att förstå 

varför brukare gör motstånd, så får en ibland gå brukarens väg. Maria tror att motståndet 

uppstår när brukare har en annan uppfattning: 

… att en del egentligen har en annan agenda, fast de vet att det kanske inte är rätt […] Att de 

kanske vill vara hemma och ta hand om sina barn t.ex. och känner att jag kan inte vara liksom 

förälder och jobba samtidigt eller studera samtidigt, och så har vi de kraven i samhället att det ska 

du klara av om du inte har några speciella hälsoproblem. De kanske känner att jag vill lägga allt 

mitt fokus på min familj. Då passar det liksom inte ihop, samhällförväntningar och deras egna 

förväntningar på livet (Maria). 

Intervjuerna visar att motståndet som brukare gör mot planeringar sker när brukare har skilda 

uppfattningar från socialtjänsten om hur dessa ska utformas, vilket kan förstås ur Skaus 

(2003:36) resonemang om att när viljorna mellan brukare och socialarbetare skiljer sig 

uppstår konflikter. Motståndet som beskrivs i intervjuerna utspelar sig inom ramen för vad 

socialtjänsten anser är acceptabelt eller ej. När ett motståndsförsök inte accepteras berättar 

intervjupersonerna att brukarens agerande kan leda till konsekvenser, ett individuellt motstånd 

som Skau (2003:36) menar kan innebära ett visst risktagande i form av sanktioner. 

Intervjupersonerna påpekar att brukare därför sällan gör motstånd eftersom de kan få indragna 

pengar om de inte följer sin planering. Få brukare utmanar därför sina handläggare, eftersom 

sanktioner i form av indraget bistånd inte är något som särskilt många vill riskera. 

När brukare går emot socialtjänsten och har en annorlunda mening, menar Maria i citatet att 

avgörande är brukarens och samhällets skilda förväntningar. Detta kan förstås genom 

Askheims (2009:53) studie, där brukardelaktighet påverkas av socialtjänstens ramverk som i 

sin tur grundas i välfärdsförvaltningen och majoritetssamhället. Socialtjänstens ramverk, vad 

som är acceptabelt eller ej, speglas i samhällets förväntningar av brukaren. Brukarnas 

motstånd mot sin planering kan då tolkas handla om hur brukaren vill leva sitt liv kontra 

samhällets syn på hur människor bör tjäna sitt uppehälle. Den andra agendan som beskrivs vid 

planeringstillfällena, uppstår kanske därför när brukarna upplever att de måste göra motstånd, 

fast att de ”vet att det kanske inte är rätt” som Maria uttrycker det. Rätt i den bemärkelsen att 

brukaren inte håller med om samhällets föreställningar och upplever att hen måste kämpa för 

att få igenom sin vilja.  

En författare som skriver om brukarinflytande och motstånd är Eriksson (2015:275) som 

menar att brukarinflytande på organisationsnivå bedrivs inom välfärdsorganisationernas 
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ramverk, ett motstånd som på så sätt begränsas. Det går att tolka som att det sker samma sak 

på personnivå för brukarna vid planering mot självförsörjning. Att den typen av motstånd som 

accepteras och möjligen inte heller är lika tydligt, sker inom socialtjänstens ramverk. Det 

motstånd som inte accepteras, frångår ramverket och därmed de samhällsförväntningar av vad 

människor ska göra för att bli självförsörjande och blir ett motstånd som sticker ut, samtidigt 

som det förmodligen inte varje gång blir ett vinnande argument i en konflikt. Men i de fallen 

när en går brukarens väg, som Maria uttrycker det, visas det hur ett accepterat motstånd 

skapar delaktighet eftersom brukaren får sätta agendan inom ramverket. 

5.4 Systemet verkar begränsande på delaktighet 

Socialarbetarna beskriver i intervjuerna hur tiden är en bristvara i planeringsarbetet och de 

blir klämda mellan uppdraget att få ut brukare i självförsörjning och socialtjänstens 

begränsade resurser. Om ingen planering mot självförsörjning görs finns det inte heller någon 

plan för brukaren att delta i. I avsnittet diskuteras därför socialarbetarnas erfarenheter av hur 

systemet kan verka begränsande på delaktighet genom att det inte finns tillräckligt med 

pengar eller resurser. Därefter presenteras de känslor som socialarbetarna upplever av 

begränsningarna, hur de vill hjälpa brukarna mer än de i nuläget kan. 

5.4.1 Inte pengarna eller resurserna 

Intervjupersonerna berättar hur det ska finnas en aktuell planering för alla brukare. Dessa krav 

eller önskemål på planeringar beskrivs komma från främst politiskt håll och mindre från 

arbetsplatsen. Samtliga socialarbetare beskriver bestämmelserna som orimliga i avseendet att 

en så kallad genomförandeplan i alla ärenden inte är möjlig, eftersom den ska följas upp inom 

tre månader, och socialarbetarna har för många brukare per tjänst. Socialarbetarna upplever 

sin tid som så pressad att det i vissa ärenden kanske inte finns någon planering och utan en 

planering sker inte heller någon delaktighet från varken brukarens eller socialarbetarens sida. 

Själva genomförandeplanernas nytta har socialarbetarna olika åsikter om, varav vissa 

uttrycker sig kritiska och menar att det blir fyrkantigt att placera in människors liv i 

målsättningar medan andra upplever det som ett pedagogiskt verktyg så länge dess syfte inte 

är att uppfylla statistik.  

Intervjupersonerna påpekar att de har en viss handlingsfrihet med möjlighet till individuella 

bedömningar och individuell behovsprövning eftersom socialtjänstlagen är en ramlagstiftning. 

Men trots möjligheten att fatta beslut upplever intervjupersonerna bristen på tid och resurser 
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som ett stort problem för att de ska hinna med alla brukares planeringar. Tidsbristen drabbar i 

sin tur brukarna då den enligt Gustav gör att planeringar sällan fungerar.  

Om vi säger vad som i förhållande faktiskt ska göras för att få ekonomiskt bistånd, helt rimliga 

bestämmelser. Problemet är att det är absurt många klienter på varje person […] Alltså ska vi 

upprätthålla deras bestämmelser som de har satt och sen inte få pengarna eller resurserna till att 

göra det, om det så är i mankraft eller om det är i antal pengar vi har på förvaltningen, det finns 

inte. Det går inte (Gustav).  

Antalet brukare per tjänst och bristen på resurser gör att Gustav upplever att hen och hens 

kollegor inte hinner med planeringsuppdraget. Som nämnt, när det inte finns en planering är 

varken socialarbetare eller brukare delaktiga eftersom det inte finns någon plan att delta i. 

Detta kan tolkas utifrån Skaus (2003:73) resonemang om välfärdens systemnivå, som skapar 

ramarna för det som händer i mötet mellan socialarbetare och brukare. Utifrån vad 

intervjupersonerna berättar så gör socialtjänstens system att socialarbetarna känner sig 

pressade och begränsade. Men det är inte bara ramverket i sig som är problemet, enligt 

Gustav är det bristen på resurser i förhållande till kraven på planering som begränsar. Skau 

(2003:74) förklarar att bristen på ekonomiska resurser inom socialsektorn är ett problem och 

när professionsutövarna hänvisar till knappa resurser fråntas personligt ansvar. Detta går att 

jämföra med intervjuerna om hur resurser är anledningen till att genomförandeplaner och 

planeringar brister och att det därför inte handlar om socialarbetarna i sig, utan att ansvaret i 

en problematisk situation ligger i systemet hos beslutsfattarna. Socialarbetarnas 

handlingsfrihet verkar därmed begränsas av systemet. Skau (2003:74) beskriver hur 

verksamheter kan vara både öppna eller slutna, men oavsett finns alltid viss möjlighet till 

individuell tolkning för professionsutövarna, något intervjupersonerna också berättar om när 

de hänvisar till möjligheten att göra individuella bedömningar. Verksamheten kan därför ses 

som en delvis sluten verksamhet, eftersom socialarbetarna känner sig klämda mellan 

socialtjänstens självförsörjningsuppdrag och arbetsbelastningen, men att socialarbetarna till 

viss del kan agera själva inom socialtjänstens ramverk, eftersom de kan anpassa beslut efter 

brukares individuella behov. 

Intervjuerna visar att brukardelaktigheten kan påverkas av både system och person. Detta 

resultat går även att finna i Askheims (2009) studie där han hänvisar till hur lagen, 

förvaltningen och samhället är ramverket som hjälprelationen fungerar inom, och i relationen 

kan socialarbetaren påverka delaktighet. Ett resultat som också pekar på att socialarbetaren är 
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en aktör. Makten att påverka brukardelaktighet som socialarbetare, kan därför tänkas finnas 

när socialarbetaren har upprättat en plan. Socialarbetaren behöver alltså själv vara involverad 

i en planering för att kunna skapa förutsättningar för delaktighet, vilket inte är möjligt när 

planen inte finns. 

5.4.2 ”Det stör mig att jag inte kan” 

Socialarbetarna uttrycker sina känslor i koppling till att systemet försvårar för dem att utföra 

det sociala arbetet de egentligen vill. De vill hjälpa brukare vid planeringen och ser sig som 

behövda. Sara menar till och med att det inom försörjningsstödet är planeringen som är det 

sociala arbetet, det är där som brukardelaktigheten kommer in i yrket. Sara vill därför vara en 

del av planeringsuppdraget och upplever höga krav från sig själv. Gustav ser på sina 

begränsningar som frustrerande och vill inte bara vara en ekonomihandläggare, utan vill 

kunna spendera mer tid med brukarna än vad som går i dagsläget. Frustrationen uppstår 

eftersom det känns som att hen inte kan sköta sitt jobb, och även om alla pengar är utbetalade, 

känner sig Gustav ofärdig när månaden är slut, en känsla som också Maria sätter ord på. 

… det stör mig att jag inte kan, att jag inte har tid att hjälpa folk så mycket som dem behöver. Att 

jag behöver träffa, hjälpa dem i t.ex. kontakten med Arbetsförmedlingen, vi behöver träffas 

allihopa och prata om, vad som, liksom hur de bäst tar sig vidare och hur de tar kontakt med läkare 

och så vidare. Folk har så stort behov, de behöver mycket hjälp egentligen och det är det som stör 

mig (Maria). 

Intervjupersonerna uttrycker en frustration som går att likna med Skaus (2003:40) beskrivning 

av hur många professionella upplever att de inte kan utföra sitt arbete i enlighet med sina 

ideal, kunskaper och yrkesetiska riktlinjer. I intervjuerna går det att tolka som att det handlar 

om en vilja att hjälpa brukare på ett sätt som socialarbetarna upplever att de inte kan och att 

detta inte stämmer överens med den idé som finns om yrkets nära koppling till brukarkontakt. 

Intervjupersonernas känslor kring sitt arbete kan vidare förstås med hjälp av Skaus (2003:74) 

beskrivning av hur personnivån i hjälprelationen handlar om de professionellas kompetens, 

förhållningssätt, inlevelseförmåga och handlingskraft. I intervjuerna framgår tydligt 

socialarbetarnas personer, bland annat i hur de förhåller sig till sitt arbete och hur de blir 

upprörda över att handlingskraften begränsas när de inte kan upprätta en planering med 

brukaren. Det kan därför tolkas som att intervjupersonerna betonar en vilja av att kunna ge 

mycket hjälp. Citatet från Marias intervju visar att denna hjälp är beroende av att 

socialarbetare och brukare träffas och tillsammans skapar en planering. Något som visar att 
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hjälpen de vill ge innebär en delaktighet från brukarens sida. Detta kan tolkas som att 

socialarbetarna i intervjuerna tillsammans med brukaren vill hjälpa denne att bli 

självförsörjande, men blir begränsade av systemet och kan därför endast bistå med lite hjälp 

och inte heller hjälp i alla situationer.   

Denna bild som socialarbetarna förmedlar av sig själva som personer som vill finnas till för 

brukarna, skiljer sig från Rønnings (2005:114) beskrivning av hur brukare snarare uppfattat 

socialarbetare som representanter för systemet än för brukarna, något som visats begränsa 

brukares medverkansmöjligheter. Det visar på två olika bilder av hur socialarbetare kan 

uppfatta sig själva och hur andra kan se på deras roll. Socialarbetarna i intervjuerna visar hur 

de vill vara en del av planeringen, finnas till för brukares skull och främja brukardelaktighet, 

även om de inte alltid kan det. Att den faktiska hjälpen i nuläget inte motsvarar den hjälpen de 

vill ge. 
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att utifrån ett maktperspektiv undersöka vad socialarbetare som 

arbetar med försörjningsstöd har för erfarenheter av brukardelaktighet i planering mot 

självförsörjning. Utifrån syftet formulerades frågor kring hur socialarbetare förhåller sig till 

brukardelaktighet, i vilka situationer socialarbetarna identifierar delaktighet och på vilka sätt 

de upplever att brukardelaktighet kan begränsas. I analysen formades teman som på olika sätt 

var kopplade till uppsatsens samtliga frågeställningar och därför presenteras resultaten i en 

sammanflätad text för att skapa förståelse för socialarbetarnas erfarenheter.  

6.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att utläsa av undersökningen att socialarbetarna har erfarenhet av 

att det finns flera faktorer som kan påverka den enskilde brukarens delaktighet i planeringen. 

Något som i undersökningen identifierades som avgörande för brukardelaktighet var 

brukarens möjlighet att uttrycka sin vilja, brukarens förmåga eller oförmåga. 

Brukardelaktighet utpekades när brukare hade möjlighet att uttrycka sin åsikt vid 

planeringstillfällen och beskrevs som begränsad när denna förmåga hos brukaren inte fanns. 

Socialarbetarna hade utifrån brukarens förmåga möjlighet att förhålla sig olika till 

planeringen. När socialarbetarna upplevde att brukare var självgående, behövde de inte vara 

lika inblandade i självförsörjningen. När brukare däremot hade svårare att uttrycka sin 

önskan, ökade socialarbetarnas involvering och makt över ärendet. Om det helt saknas 

förmåga från brukare att visa sin vilja får socialarbetaren automatiskt mycket makt, eftersom 

endast socialarbetares vilja blir synlig och det skapas då ingen delaktighet. Socialarbetarna 

kunde därför delvis själva styra över sin positionering i planeringen.  

Hur socialarbetare förvaltar sin makt kan vara avgörande för om hjälpen utförs med brukarens 

delaktighet eller ej. Socialarbetaren har därför i sin yrkesroll en inbyggd makt, en makt över 

försörjningsstödets planering och kan utifrån sig själva påverka brukares delaktighet. Det 

finns därför i planeringsmötet mellan professionella och brukare en maktobalans och 

brukardelaktigheten blir beroende av hur socialarbetarna förhåller sig till denna. Att detta 

maktövertag utmanas av brukare, beskrivs inte hända allt för ofta eftersom motståndet kan 

leda till brukaren får indragna pengar och brukarens möjlighet till delaktighet blir därför 

begränsad. Men när motståndet accepteras och brukare får igenom sin vilja, identifieras en 

brukardelaktighet som sker inom ramverket för socialtjänsten. Däremot ett motstånd mot 
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planeringen som skiljer sig från ramverket kan handla om att brukaren inte har samma 

förväntningar som samhället har om hur en ska leva sitt liv och tjäna sitt uppehälle. 

Något som av socialarbetarnas erfarenheter visat sig verka direkt begränsande på 

brukardelaktighet är att det händer att det inte finns en planering som brukaren kan delta i. 

Anledningen beskrivs bero på att socialtjänsten har begränsade resurser. Socialarbetarna har 

inte alltid möjlighet att upprätthålla planeringar och genomförandeplaner i alla ärenden, som 

beslutsfattarna vill, eftersom de har för stor arbetsbelastning. Socialarbetarnas makt och 

möjlighet att hjälpa till delaktighet finns därför när de har kunnat upprätta en planering, inte 

när planeringarna inte finns. Dessa begränsningar som orsakas av systemet väcker känslor hos 

de intervjuade socialarbetarna. Socialarbetarna visar hur de förhåller sig till planeringsarbetet 

när de uttrycker att de vill hjälpa mer, ha en nära brukarkontakt och främja brukardelaktighet, 

men kan inte det i dagsläget. 

6.2 Slutdiskussion  

Hur kan resultaten om brukardelaktighet vidare tolkas? Ett möjligt resonemang utifrån 

analysen är att en individuell brukardelaktighet utifrån socialarbetares perspektiv kan ses som 

ett led av olika faktorer som spelar in. Socialtjänsten sätter ramar och förutsättningar för 

delaktighet, som i detta fall begränsas av otillräckliga resurser. Nästa steg är socialarbetarna 

som är underställda systemet och kan skapa möjligheter för brukardelaktighet när resurserna 

räcker till. Sist står brukaren som, om det ges förutsättningar, måste fånga delaktigheten för 

att få vara del av sin planering. Brukarna blir ”sin egen lyckas smed” som själva måste erövra 

och ta makten över sitt liv, samtidigt som undersökningen visat på att det finns situationer när 

brukaren inte kan agera, på grund av egen oförmåga eller på grund av att socialtjänsten eller 

socialarbetaren inte skapat förutsättningar för delaktighet.  

En slutsats som kan dras är att om brukardelaktighet ses som en individuell företeelse, där 

individen ska fatta beslut och påverka verksamhetens utformning, krävs det mycket av den 

enskilde. Trots att andra faktorer än individens förmågor kan spela in på brukardelaktighet, 

hamnar ansvaret i slutändan hos brukaren. 

Studien väcker därmed frågor om hur brukardelaktighet som begrepp kan användas. 

Välfärdsorganisationernas syn på delaktighet som något som individen ska uppnå skapar en 

problematisk process där varje beslut fattas utifrån och med den enskilde, och vid frånvaro av 
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denna beslutsförmåga hamnar all makt hos välfärdsrepresentanterna. Här syns 

brukardelaktighetens nyliberala rötter, där ledord som individens fria vilja florerar, i kontrast 

till det kollektiva synsättet på delaktighet där ansvaret fördelas till gruppen. Det hade därför 

varit intressant att studera vidare om en kollektiv brukardelaktighet hade varit möjlig att 

tillämpa inom socialtjänstens och försörjningsstödets verksamhet och hur detta hade påverkat 

organisationens maktfördelning. Och undersöka om delaktighet skulle kunna bli något som 

människor inte måste erövra gång på gång, utan istället blir en makt som brukare av 

välfärdstjänster automatiskt besitter. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledning 

Presentation 

Informera: syfte, tid, inspelning och individskyddskravets kriterier 

Frågor? 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat på stadsområdesförvaltning X? 

Vad gjorde du innan? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat med ekonomiskt bistånd? 

Vilken indelning jobbar du inom på ekonomiskt bistånd? Har du tidigare arbetat inom någon 

annan indelning? 

Process 

Hur går det till när en brukares planering mot självförsörjning görs? 

På vilka sätt deltar brukaren i planeringen? På vilka sätt deltar du i planeringen? 

Vad är en genomförandeplan och vilket syfte har den? Hur görs planen?  

Hur länge gäller genomförandeplanen? Varför? 

Vilka typer av planeringar kan brukare ha? 

Hur görs bedömningen av vilken typ av planering som passar? 

Vilka faktorer kan påverka att en planering ändras? 

Vad finns det för möjligheter för dig eller brukare att säga emot och/eller ändra en planering? 

Vilken typ av kontakt har du som socialarbetare med brukare om planering? Hur fungerar 

kontakten? Vem tar kontakt? Hur ofta har ni kontakt? 

Vilka är delaktiga i en brukares planering? 

Vilken kontakt har ni, på stadsområdesförvaltning X, med andra aktörer om brukares 

planering? Hur fungerar den kontakten? 

Vem tar initiativ till flerpartsmöten och varför? Hur ofta sker sådana möten i koppling till en 

planering? 

Hur upplever du att brukare ser på samverkan med andra aktörer? Varför? 

Hur ser du på din egen roll i sådana samverkansmöten? 
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Möte 

Kan du ge några typiska exempel på hur ett planeringsmöte kan gå till?  

Hur tycker du att planeringar brukar fungera? 

När har en planering ”gått bra”? Exempel?  

I vilka situationer har planeringen inte fungerat? Varför? 

I vilka situationer har du upplevt motstånd från brukare kopplat till planering? På vilket sätt? 

Hur kändes det? 

Händer det att ni inte gör en planering? Varför? 

Verksamhet 

Hur upplever du att din arbetsplats förhåller sig till brukardelaktighet i planering mot 

självförsörjning? 

Vilka krav finns från din arbetsplats gällande brukares planering? 

Vilka möjligheter upplever du att du har att förhålla dig till kraven? Hur känns det? 

Vilket typ av stöd får du från din arbetsplats vid brukares planering? 

Hur tror du att myndighetsutövningen spelar roll i din relation till brukare vid planering? 

Vad upplever du att du som socialarbetare har för möjligheter att bistå brukares behov i 

planering? På vilka sätt? Varför/varför inte? 

Avslutning 

Vilka kunskaper från socionomutbildningen har du fått till den här typen av arbete? 

Frågor? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Deltagande i studie om brukardelaktighet i planering mot 
självförsörjning på försörjningsstöd 

Hej, 

Jag heter Anna Talme och är socionomstudent vid Lunds universitet. Under vårterminen 
kommer jag skriva en kandidatuppsats i socialt arbete.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur socialarbetare på ekonomiskt bistånd ser på 
brukares delaktighet i planering mot självförsörjning. Tidigare forskning om 
brukardelaktighet har fokuserat mycket på brukares erfarenheter och jag vill därför i denna 
studie belysa fenomenet ur socialarbetares perspektiv.  

Jag avser göra fyra intervjuer och söker därför fyra socialarbetare som arbetar med 
försörjningsstöd. Varje intervju beräknas ta cirka en timme. Som deltagare kommer ni dela 
med er av era erfarenheter av brukares planering mot självförsörjning och resonemang kring 
hur delaktighet kan se ut.  

Personuppgifter behandlas konfidentiellt och samtligt material förvaras av mig så obehöriga 
inte kan ta del av dem. Uppsatsens deltagare kommer avidentifieras så de inte går att koppla 
till specifika personer. Deltagandet är frivilligt och som intervjuperson kan en när som helst 
avbryta sin medverkan. 

Hör gärna av er till mig vid intresse och ytterligare information: 

Anna Talme 
E-post:
Telefon:

Handledare:  
David Hoff 
Lektor i Socialt arbete 
Socialhögskolan 
Lunds universitet 
E-post:
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