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The aim of this study was to examine social workers’ perception of class and its 

relevance within the work of substance abuse care in the Swedish social services 

and the relationship between social worker and client. Furthermore, the study also 

examined the social workers’ perspective on their clients’ perception of class and 

its relevance in their contact with the social services. The sample population of 

the study was Swedish social workers’ that handles substance abuse for the social 

services. Through seven semi-structured interviews we studied the social workers 

perception of class and its perceived relevance for the clients they have been 

working with. Class was defined and analyzed through Bourdieu’s class theory. 

The interviews were also analyzed with theories of stigma and shame. The results 

showed that class is relevant when it comes to shame and stigma within perceived 

higher classes. There was also an idea among the social workers that clients with a 

perceived higher class were more likely to put demands on what help they should 

be receiving. The social workers also showed an aversion toward using the word 

‘class’ and chose to use other words to express themselves. In addition, class also 

had an effect when it came to clients’ different levels of need for aid and 

assistance. The conclusion of the study was that class is relevant within the work 

of substance abuse care in Swedish social services.  
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1 Inledning 

För några år sedan fanns det ett omtalat fall i Göteborg där en man som hette 

Tommy avled på grund av ett allvarligt missbruk. Efter Tommys död blev 

enhetschefen och den ansvariga socialsekreteraren utredda för tjänstefel. I rätten 

uppgav enhetschefen bland annat att Tommy ifråga inte varit en typisk 

missbrukare utifrån att han “hade bostad och i flera avseenden skötte sig ganska 

väl [...] skiljde sig på det sättet från andra missbrukare ganska mycket.” (2010, 

mål B 4761-09, Hovrätten för Västra Sverige). I en artikel där föräldrarna uttalade 

sig om fallet sa Tommys mamma att “Tommy var alltid så ordentlig med pengar 

och snäll, alltid välrakad och luktade alltid gott. Det var väl också det som gjorde 

att de inte trodde att han var så illa ute som han var” (Fredriksson 2008).  

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. (Socialtjänstlag [SoL] SFS 2001:453) 

 

I lagstiftningen framgår det tydligt att de professionella som jobbar inom 

socialtjänsten är skyldiga att hjälpa och stödja människor på lika grunder. En 

fråga som uppstår efter Tommys fall är om hans utseende och till synes 

fungerande liv på något sätt gjorde att enhetschefen och socialsekreteraren inte 

tyckte att de behövde agera. Det går inte att veta om de professionella i detta fall 

undermedvetet tolkade Tommys välvårdade yttre, och hans ordningsamhet med 

pengar, som klassmarkörer. Det går inte heller att veta om dessa eventuella 

klassmarkörer i sin tur fick dem att tro att Tommy inte behövde deras hjälp. 

Däremot väcktes en fråga kring om klass är en aspekt som socialsekreterare 

reflekterar över i sitt arbete och om klass är något som påverkar individers 

möjligheter inom socialtjänsten. 

 

1.1 Problemformulering 

Missbruk är något som diskuteras ofta och aktivt i samhällsdebatten. Debatterna 

kan röra oron för ett ökande missbruk bland unga eller frågan om legalisering av 
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cannabis. Missbruk i olika former och av olika substanser är något som finns i alla 

samhällsklasser (Weibull, Fahlke & Nilsson 2010, s.105). Därför kallas beroende 

ofta för en demokratisk eller solidarisk sjukdom. Människor med en 

missbruksproblematik är en utav de grupper som SoL uttryckligen skriver att 

socialtjänsten är ansvariga för.  

 

Antalet människor i Sverige som vårdades eller fick insatser för missbruks- eller 

beroendeproblematik i öppenvården ökade i flera grupper mellan åren 2007-2017 

(Socialstyrelsen 2019, s.8). Vidare är det även vanligare att personer med 

förgymnasial utbildning vårdas oftare än personer med eftergymnasial utbildning 

(ibid.). Skillnaden mellan vilka som vårdas har minskat mellan grupperna men 

den finns fortfarande (Socialstyrelsen 2019, s.99). I en rapport från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN] (Landberg, 

Ramstedt & Sundin 2018) fastställs det att det finns socioekonomiska skillnader i 

beroende sett till utbildnings- och inkomstnivå. Både ekonomi och 

utbildningsnivå lyfts i Bourdieus (1987, s.4) klassteori. Att det finns skillnader i 

statistiken för utbildnings- och inkomstnivå i rapporten från CAN indikerar att 

klass kan vara en aspekt i vilka grupper som finns hos socialtjänsten för att få 

hjälp med en missbruksproblematik. Med hänsyn till det och skillnaden i vilka 

som oftare vårdas hos socialtjänsten blir klass en relevant fråga i arbetet om 

missbruk. Detta utifrån att socialtjänsten även har ett ansvar för att det arbete som 

genomförs ska göras på lika grunder och i demokratins tecken (SoL, SFS 

2001:453).  

 

Eftersom detta ansvar ligger på socialtjänsten är det av vikt att de anställda 

socialsekreterarna som arbetar med missbruk är medvetna om de skillnader som 

finns i beroende och vilken betydelse klass eventuellt kan ha. Mattsson (2015, 

s.77) skriver bland annat om hur socialarbetare ibland känner att det är svårt att 

möta klienter som de upplever har samma, eller högre, klass som dem. 

Socionomerna menar att mötena med de klienterna är svårare för att klienten är 

någon som kan granska deras arbete på ett annat sätt än vad människor från andra 

klasser kan göra (Mattsson 2015, s.77). Det i sin tur leder till att ett obehag skapas 

hos socionomerna (ibid.). Utifrån det Mattsson skriver om klass och den 

statistiken som presenteras av CAN (Landberg, Ramstedt & Sundin 2018) blev 
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det av intresse att undersöka klass och dess eventuella inflytande i arbetet för 

missbrukshandläggare. 

 

Vi valde därför att undersöka socialsekreterares uppfattning om relevansen och 

betydelsen av klass i deras arbete med beroende- och missbruksproblematik. Detta 

eftersom bedömningar om insatser för missbruk görs enligt socialsekreterarens 

personliga bedömningar av vilka resurser och egna förmågor den enskilde 

klienten har (Johnson, Richert & Svensson 2017, s.239). Dessa bedömningar 

måste göras på lika grunder och lagstadgas därför i SoL. Eftersom klass har visats 

kunna ha en koppling till missbruk var det av relevans för socialt arbete att 

undersöka missbrukshandläggarnas resonemang kring klass. Detta med hänsyn till 

att det är socialsekreterarnas bedömningar som avgör klienters ärenden och om de 

på något sätt influerades av klienters klass i sitt arbete behövde det synliggöras.  

 

1.2 Syfte  

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar socialsekreterare inom socialtjänstens 

missbruksenheter har om klass och dess eventuella relevans i arbetet med 

missbruk samt i själva relationen mellan socialsekreterare och klient. Vi avser 

även att undersöka hur socialsekreterarna beskriver detta ur klienternas 

perspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar 

● Vad talar socialsekreterarna om när de blir tillfrågade om klass? 

● Uppfattar socialsekreterarna att klass har någon inverkan i deras ärenden och 

på deras klienters förhållningssätt?  

● Har klass någon betydelse och relevans i det sociala arbetet på en 

missbruksenhet och i så fall vilka aspekter uppfattas vara betydelsefulla och 

relevanta?  
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1.4 Begrepp  

Klass: En grupp i ett samhälle vars medlemmar lever under liknande 

förutsättningar. Denna uppsats utgår från Bourdieus (1987; 2014) teori om att 

klass utgörs av olika kapital.  

 

Kulturellt kapital: individens utbildning och kulturellt förvärvade smaker och 

manér.  

 

Socialt kapital: individens sociala nätverk. Detta sociala nätverk kan bistå med 

kontakter som kan hjälpa individen framåt i samhället. 

 

Ekonomiskt kapital: individens ekonomiska tillgångar i form av inkomst och 

ägande. 

 

Symboliskt kapital: det samlade värdet kapitalen får från samhället när de anses 

legitima.  

 

Missbruk: En överdriven eller okontrollerad användning av något, vilken ger 

negativa sociala konsekvenser för användaren och/eller dess närstående (Johnson, 

Richert & Svensson 2017, s.15). I denna uppsats används begreppet missbruk i 

relation till alkohol och narkotika.  

 

Beroende: Vid beroende tillkommer utöver en överdriven eller okontrollerad 

användning av en viss substans även toleransutveckling och abstinenssymtom 

(Johnson, Richert & Svensson 2017, s.16). Vidare innebär beroende även att den 

användande individens tillvaro allt mer utgörs av att få tag på och bruka den 

beroendeframkallade substansen (ibid.). Även begreppet beroende används i 

denna uppsats i relation till alkohol och narkotika.  
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2 Bakgrund  

Det är svårt att säga exakt hur många som har ett missbruk av alkohol eller 

narkotika i Sverige. Den statistik som finns utgår vanligen från individer som har 

sökt hjälp och befinner sig i någon form av behandling, vilket gör att de som inte 

sökt hjälp inte inkluderas i statistiken. Enligt Socialstyrelsen (2018, s.1) var det 

den 1 november 2017 372 personer som tvångsvårdades enligt Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall [LVM] (SFS 1988:870). Vid samma tidpunkt var det 

nästan 10 900 personer som erhöll någon form av öppenvårdsinsats för missbruk 

eller beroende från socialtjänsten (Socialstyrelsen 2018, s.3).  

 

2.1 Alkohol- och narkotikapolitik i Sverige 

Många av de droger som det talas om idag har en historia som går långt tillbaka i 

tiden (Johnson, Richert & Svensson 2017, s.17). Vad gäller lagligheten i Sverige 

är användning av alkohol tillåtet, medan all användning av narkotika är förbjudet 

(Johnson, Richert & Svensson 2017, s.23). Förbudet mot narkotika kan till stor 

del förklaras av att Sverige länge haft en politiskt enig vision om ett narkotikafritt 

samhälle (Socialdepartementet 2016, s.3). Denna vision har huvudsakligen sin 

grund i en strävan efter att minska ojämlik hälsa i den svenska befolkningen. 

Vidare bedrivs den svenska alkohol- och narkotikapolitiken även utifrån det 

faktum att Sverige är anslutna till FN:s narkotikakonventioner 

(Socialdepartementet 2016, s.5). Dessa konventioner innefattar bland annat att 

produktion, handel, försäljning och användning av narkotika ska bekämpas och 

regleras. Utöver denna vision är även kulturella värderingar, traditioner och 

politik centrala i huruvida en drog tillåts eller förbjuds (Johnson, Richert & 

Svensson 2017, s.23). Det faktum att alkohol är tillåtet medan narkotika är 

förbjudet innebär alltså inte att alkoholens skadeverkningar är ofarliga. Även 

alkoholkonsumtion är skadlig och försäljningen av detta medel har därför länge 

varit reglerat av såväl Sverige som många andra västerländska länder (Johnson, 

Richert & Svensson 2017, s.18).  
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2.2 Socialtjänstens ansvar för personer med missbruk och 

beroende 
 

Utöver de regleringar som nämns i stycket ovan har bland annat socialtjänsten ett 

stort ansvar när det kommer till åtgärder i relation till missbruksproblematik. 

Enligt 3 kap. 7 § SoL, ansvarar socialtjänsten för att förebygga och motverka 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Vidare ansvarar de 

även, enligt 5 kap. 9 § SoL, för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och 

den vård som denne behöver för att ta sig ur missbruket. Detta arbete bedriver 

socialtjänsten på två olika sätt: antingen genom frivilligvård eller genom 

tvångsvård. Tvångsvård sker enbart i undantagsfall och regleras i LVM. 

Frivilligvård sker framförallt genom insatser i form av öppenvårdsbehandling, 

boenden av olika slag och frivillig institutionsvård (Socialstyrelsen 2014, s.16f.). 

En förutsättning för att sådana insatser ska beviljas till den enskilde är att 

individen i fråga har behov av den insats som hen ansöker om. För att fastställa att 

så är fallet gör ansvarig socialtjänst en utredning av klientens missbruk, vilken 

sedan ligger till grund för huruvida den ansökta insatsen beviljas eller avslås. 

Detta utredningsarbete och beslutsfattande görs vanligen av särskilda 

socialsekreterare som arbetar riktat mot just missbruk- och beroendeproblematik. 

Som hjälp i denna process använder sig handläggarna ofta av så kallade ASI-

intervjuer. ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod som utvecklats 

av Socialstyrelsen för användning vid utredning och uppföljning av ärenden inom 

missbruksvården (Socialstyrelsen u.å.). I ASI-intervjun finns specifika frågor som 

ställs i utredningsfasen, vilka klienten får besvara och ibland göra en 

självskattning utifrån (ibid.). Dessa frågor rör bland annat klientens bakgrund, 

familj, alkohol- och narkotikaanvändning, psykiska hälsa och fysiska hälsa.  

Vad gäller själva organiseringen av de socialsekreterare som handlägger 

missbruksärenden skiljer detta sig avsevärt mellan olika kommuner. I vissa 

kommuner finns särskilda missbruksenheter där socialsekreterarna enbart arbetar 

med handläggning, utredning och beslutsfattande av insatser för personer med 

missbruk eller beroende. I andra kommuner tillhör inte socialsekreterarna som 

handlägger dessa ärenden en specifik missbruksenhet, utan tillhör istället någon 

annan av socialtjänstens enheter. Vidare förekommer det även att samma 
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socialsekreterare som handlägger missbruksärenden, också arbetar med 

öppenvårdsbehandling av olika slag. 

3 Tidigare forskning  

3.1 Klass och dess relevans idag  

I samband med kapitalismens genombrott under 1800-talet började Karl Marx och 

Max Weber använda klassbegreppet för att analysera skillnader i människors 

ekonomiska liv (Bengtsson 2010, s.12). Enligt Bengtsson (2010, s.12) använde 

Marx främst klassbegreppet i diskussioner om de maktrelationer som uppstod 

mellan arbetsgivare och arbetstagare i produktionen av varor och tjänster. Weber 

talade istället om klass utifrån att klasstillhörighet var att befinna sig i en likartad 

klassituation som andra människor (Bengtsson 2010, s.12). Denna klassituation 

påverkade, enligt Weber, människors konsumtionsmönster och 

anställningstrygghet (ibid.). 

 

Vad gäller klass som förklaringsfaktor till sociala skillnader i dagens samhällen 

har detta länge diskuterats och kritiserats (Oskarson, Berglund & Bengtsson 2010, 

s.9). Den kritik som riktats mot begreppet har till exempel varit att 

klassuppdelningar försvagats till följd av att samhällstrukturen förändrats och på 

så vis gjort klass irrelevant (ibid.). Annan kritik lyfter andra förklaringsfaktorer 

till sociala skiljelinjer, till exempel kön och etnicitet, och menar att dessa är mer 

betydelsefulla än klass (ibid.). Samtidigt som denna kritik riktats mot 

klassbegreppet, har flera forskare också argumenterat för att klass fortfarande är 

relevant. Däribland just Oskarson, Berglund och Bengtsson (2010) som genom 

boken En fråga om klass – levnadsförhållanden, livsstil och politik konstaterar att 

klass har betydelse idag. Detta framförallt utifrån slutsatsen att det finns tydliga 

skillnader mellan olika klasspositioner (Oskarson, Berglund och Bengtsson 2010, 

s.226f.).  
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3.2 Ojämlikhet inom svensk välfärd 

I en rapport från Socialstyrelsen (2019, s.12) framgår det att den allmänna hälsan 

hos människor i Sverige är sämre ju lägre socioekonomisk position en har. 

Förklaringarna till de ojämlika hälsoförhållandena uppges kunna vara skillnader i 

livsstilsfaktorer mellan olika socioekonomiska grupper. I rapporten konstateras 

även att personer med eftergymnasial utbildning lever längre än de med enbart 

grundskoleutbildning (Socialstyrelsen 2019, s.11). Även en tidigare lägesrapport i 

ämnet lyfter skillnaden i livslängd mellan de olika grupperna (Socialstyrelsen 

2013, s.76). I denna rapport förklaras den ojämlika livslängden dock även utifrån 

att det finns socialt betingade skillnader i tillgången till vårdinsatser, där 

exempelvis lågutbildade och utlandsfödda åsidosätts vad gäller 

läkemedelsbehandling och specialistremittering (ibid.). Det finns alltså inte enbart 

skillnader i hälsan mellan personer med olika socioekonomiska villkor, utan även 

skillnader i vilken tillgång olika grupper har till sjukvård.  

 

3.3 Svenskars syn på klass och den egna klasspositionen  

Karlsson (2005) skriver i sin avhandling om hur svenska medborgare ser på klass, 

uppfattningen på den subjektiva klasstillhörigheten och vilken betydelse denna 

tillhörighet har för sociala attityder och fritidsintressen. Subjektiv klass avser den 

klassposition som en individ själv identifierar sig med, medan motsvarigheten, 

objektiv klass, är klasspositionen i sig (Nationalencyklopedin 2019). Karlssons 

(2005) avhandling baseras på enkäter som samlats in vid tre tillfällen mellan 

1993-2000. De resultat som avhandlingen genererat visar att en övervägande del 

av Sveriges invånare betraktar Sverige som ett klassamhälle. Att så är fallet menar 

Karlsson (2005, s.58) går att konstatera utifrån det faktum att majoriteten av 

deltagarna svarat att de anser att klasser är något som fortfarande existerar. Vad 

gäller synen på den subjektiva klasspositionen, så visar undersökningsresultaten 

att det mest avgörande för denna är den objektiva klasspositionen (Karlsson 2005, 

s.70). Den klassposition som en har utifrån ett objektivt perspektiv, utgör alltså 

vanligen en referenspunkt för vilken klass en själv identifierar sig med.  
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3.4 Hur klass konstrueras genom utbildning 

Genom analyser av 50 introduktionsböcker i socialt arbete undersöker Strier, 

Feldman och Shdaimah (2012) hur socionomutbildningen i USA hanterar och 

konstruerar klasskonceptet. Att undersökningen är genomförd i USA innebär 

vissa svårigheter i att applicera dess resultat i ett svenskt sammanhang. Trots detta 

anses resultaten intressanta och värda att lyfta för denna uppsats. Detta eftersom 

en inte fullkomligt kan utesluta att situationen ter sig liknande på den svenska 

socionomutbildningen. I sin undersökning kommer Strier, Feldman och Shdaimah 

(2012) nämligen fram till att den amerikanska utbildningen i socialt arbete har sett 

förbi, och kanske till och med ignorerat, relevansen av klass. 45 av de 50 böcker 

som analyserats i undersökningen diskuterade inte klass som ett relevant koncept, 

medan så många som 18 av 50 utelämnade klass som ett begrepp helt och hållet 

(Strier, Feldman & Shdaimah 2012, s.411). Med anledning av dessa resultat 

påtrycker författarna i slutet av artikeln att klass borde presenteras och läras ut 

som en komplex men viktig konstruktion i det sociala arbetet (Strier, Feldman & 

Shdaimah 2012, s.417). Det som undervisningen bör innehålla är enligt Strier, 

Feldman och Shdaimah (2012, s.417) förklaringar till varför klass är relevant, 

varför det är viktigt i socialt arbete och vilka konsekvenser klassblindhet kan 

innebära för professionens framtid. 

4 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras de teorier och begrepp som användes i uppsatsens resultat- och 

analyskapitel. Den första teorin är Bourdieus klassteori, vilken har fungerat som 

utgångspunkt under arbetet med uppsatsen. För att förstå undersökningsresultaten 

var denna teori således en viktig tolkningsram. Vidare presenteras även begreppen 

skam och stigma, vilka ansetts vara relevanta analysverktyg utifrån de faktiska 

resultat som intervjuerna genererade.   
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4.1 Klass enligt Bourdieu 

Bourdieus (2014, s.11) teori kring klass föddes i, och grundades på, det franska 

samhället som han växte upp i. Teorin kan dock appliceras på andra länder för att 

beskriva även deras klassuppbyggnad (Bourdieu 2014, s.11f.). Bourdieu (2014, 

s.12) menar att begreppen socialt rum, symboliskt rum och social klass aldrig 

talas om isolerat från varandra. Bourdieu (ibid.) undersökte dem alla med hjälp av 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. De sociala rummen är de icke-påtagliga 

rum som människor existerar inom och interagerar i (Bourdieu 1987; 2014, 

s.14ff.). De sociala rummen ger sammanhang till relationerna för människorna 

som befinner sig i dem och utifrån dessa rum bildas individernas symboliska 

kapital (Bourdieu 2014). Symboliskt kapital, med flera, presenteras längre ned.  

 

Bourdieu (2014, s.23) menade att social klass inte är någonting som givet 

existerar utan är något som måste skapas virtuellt i de sociala rummen genom de 

skillnader som finns där. I de sociala rummen finns, som nämnt ovan, individer 

som alla har olika habitus. En persons habitus utgörs av dennes erfarenheter och 

kunskaper (Bourdieu 2014, s.26). Vidare tar det sig uttryck i smak, inställning och 

tolkning av världen runt omkring sig (Bourdieu 2010 s.25). Det symboliska 

kapitalet, som nämndes ovan, är ett utav flera kapital. Det finns även andra typer 

av kapital. Några av dem är ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital 

och fysiskt kapital (Bourdieu 2014, s.97). Kapitalens värde bestäms utifrån vilket 

kontextbundet socialt rum en individ befinner sig i (Bourdieu 2014). Det 

sammanlagda värdet av kapitalen är det som bildar en persons symboliska kapital 

(Bourdieu 2014, s.97). Det symboliska kapitalets värde, och på så sätt de andra 

kapitalens värde, avgörs genom den legitimitet och erkännande som andra 

personer i det sociala rummet ger det (ibid.). Utifrån syftet och metoden för denna 

uppsats gjordes valet att endast utgå från det ekonomiska, kulturella, sociala och 

symboliska kapitalet. De tre förstnämnda var de som användes i intervjuerna för 

att deltagarna skulle få en inblick i den teori som användes för uppsatsen. Det 

symboliska kapitalet användes i sin tur under den analys som sedan gjordes.  

 

Ekonomiskt kapital är resurser i form av inkomst och andra saker av ekonomiskt 

värde (Bourdieu 1987; 1993; 2014). Kulturellt kapital är sådant som utbildning, 
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smak för konst, mat, språkbruk och sociala aktiviteter (Bourdieu 2010). Det 

sociala kapitalet är resurser i form av kontakter och tillhörighet till grupper 

(Bourdieu 1987, s.4).  

 

4.2 Stigma enligt Goffman 

För att analysera stigma och stigmatisering gjordes valet att använda Goffmans 

definitioner och teorier kring stigma. Detta gjordes trots att en del av Goffmans 

synpunkter och kategoriseringar är mycket föråldrade och inte aktuella, acceptabla 

eller igenkännbara i dagens samhälle. Dock ansåg vi att teorin fortfarande var 

något som kunde användas för att analysera den information som fanns i 

intervjuerna.  

 

Enligt Goffman (2014) är stigmatisering något som skapas och upprätthålls av de 

normala i samhället. När en möter en ny individ sorterar en nästan automatisk in 

dem i olika kategorier och tillskriver dem förväntningar baserat på deras virtuella 

(skenbara) sociala identitet (Goffman 2014, s.10). När en lär känna människan 

och deras faktiska (actual) sociala identitet lär en sig vad de faktiskt har för 

egenskaper (ibid.). Stigmat baserar sig på något en lär sig om individen och som 

påverkar hur en själv, och andra runt omkring, uppfattar dem och bemöter dem 

(Goffman 2014, s.10f.). Stigmatiseringen kan resultera i diskriminering och 

negativa konsekvenser för individen utifrån de tilldelade negativa egenskaperna 

(Goffman 2014, s.10). Det är inte alla icke önskvärda egenskaper som är 

stigmatiserande. Det är endast de egenskaper som inte passar in i den bild som 

samhället skapat för en individ som är stigmatiserande (Goffman 2014, s.10f.). 

Enligt Goffman (2014, s.12) finns det tre olika artskilda typer av stigma. Dessa är 

kroppsliga (kroppsligt avvikande), karaktärsbefläckande (alkoholism, 

arbetslöshet) och tribala (religion, etnisk tillhörighet) stigman (Goffman 2014, 

s.12f.). Stigma är med andra ord egenskaper och karaktärsdrag som tilldelas en 

individ utifrån en eventuell negativ fakta som sedan kan resultera i negativa 

konsekvenser för individen.  

 

När en individs stigma inte syns utåt, och inte ses av andra personer, är individen 

inte utsatt och berövad sin bild i samhällets ögon (Goffman 2014, s.51). Individen 
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kommer därför jobba för att andra människor inte ska upptäcka stigmat (Goffman 

2014, s.51). Individen kommer arbeta för att människor i omgivningen inte ska få 

reda på det och utifrån deras fördomar behandla individen annorlunda med hänsyn 

till hens stigmatiserade grupptillhörighet (Goffman 2014, s.52). Denna typ av 

särbehandling från samhället kommer mer från främlingar runt omkring än från 

den närliggande familjen eller vänner (Goffman 2014, s.60ff.). Däremot kan det 

finnas en vilja från familjen att dölja stigmatiseringen från andra runt omkring 

(ibid.). Personlig identitet, till skillnad från social identitet, är den identiteten som 

individen har i förhållande till de personer som faktiskt känner individen (ibid.). 

Individen har också en jag-identitet (Goffman 2014, s.118). Den personliga 

identiteten och jag-identiteten är inte alltid något som för individen stämmer 

överens med den stigmatiserade gruppen de anses tillhöra (Goffman 2014, s.46; 

118). Igenkänningen och samhörigheten individen känner till den stigmatiserade 

gruppen kan därför vara mycket ambivalent (Goffman 2014, s.47). 

 

4.3 Skam enligt Scheff 

Socialbidragstagande är något som har en stark koppling till skam (Starrin, 

Kalander Blomqvist & Janson 2003). Många tycker att det är skamligt och vill 

helst inte att människor ska veta att de får socialbidrag (ibid.). I Starrins, Kalander 

Blomqvists och Jansons (2003, s.34; 36) studie framkommer det även att en del av 

studiens respondenter är oroliga över att människor ska tro att de är missbrukare. 

Detta då de upplever att samhället tror att det bara är missbrukare som har 

socialbidrag. Utifrån den skam som finns i koppling till bidragstagande och oron 

över att bli stigmatiserad som missbrukare, utfördes analysen även med hjälp av 

ett skamperspektiv. För att analysera skam i denna uppsats användes Scheffs 

teorier kring skam och dess koppling till hotet av det sociala bandet. Detta val 

gjordes utifrån att Scheff (2000, s.97) ansågs ha ett bredare perspektiv på skam 

och dessutom menar att skam inte är en känsla som endast hör ihop med 

negativitet och kris. 

 

Skam är en känsla som innehåller många olika varianter av andra känslor såsom 

förnedring, förlägenhet, blygsamhet i förhållande till bland annat avvisning och 

känslor av otillräcklighet (Scheff 2000, s.96). Enligt Scheff (2000, s.97) är det 
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gemensamma för dessa känslor att de alla innehåller en känsla av hot gentemot 

det sociala bandet. Scheff (2000, s.97) menar till skillnad från många andra 

forskare att skam inte bara är en känsla som har att göra med negativitet. Utifrån 

Scheffs (ibid.) tolkning av skam, är skam den mest sociala känslan då den endast 

uppstår när en individ upplever att dess sociala band hotas. Skam, eller förväntan 

på skam, uppstår vid minsta antydan till att de sociala banden hotas (Scheff 2000, 

s.97). 

 

5 Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av vår förförståelse för det område som 

undersökningen rör sig inom. Därefter diskuteras informationssökning, 

metodologiska överväganden, urval och uppsökning av undersökningsdeltagare, 

genomförandet av datainsamlingen och tillvägagångssätten vid bearbetning och 

analys av empirin. Sedan diskuteras undersökningens tillförlitlighet samt vilka 

forskningsetiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis beskrivs 

arbetsfördelningen mellan oss skribenter. Eftersom transparens är en viktig aspekt 

i en undersökning gjordes valet att låta metoddelen ta det utrymme som behövdes 

för att ge en ingående insyn i de beslut som tagits. 

 

5.1 Förförståelse 

Bryman (2011, s.355) menar att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i 

samhällsvetenskaplig forskning och att en därför medvetet måste arbeta för att 

personliga åsikter inte ska påverka forskningsresultaten. Innan undersökningen 

inleddes var vi av uppfattningen att klass inte ansågs vara aktuellt av samhället 

längre. Under den verksamhetsförlagda utbildning som socionomprogrammet 

innefattar upplevde vi dock att det fanns ärenden där klass vara avgörande för hur 

en individs ärende hanterades. Av denna anledning var vi inte överens med 

samhällets uppfattning om att klass inte är relevant. Under praktiken syntes 

närvaron av klass bland annat i form av att en klient med hög akademisk 

utbildning gavs större möjlighet än andra att komma i direktkontakt med en 
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enhetschef. Eftersom vi hade denna förförståelse blev det en ständigt pågående 

process att inte falla in i ett konfirmeringsbias med arbetet. Konfirmeringsbias 

innebär att en undersökning vinklas på så vis att endast saker som bekräftar eller 

stärker syftet med undersökningen lyfts fram (Plous 1993, s.149).  

 

5.2 Informationssökning  

Informationssökningen påbörjades i de kursböcker som gjorts tillgängliga under 

utbildningen. Via dessa böcker hittades verk av bland annat Bourdieu. Vidare 

genomfördes sökningar efter böcker i LubCat på nyckelorden klass, social work, 

addiction, stigma och missbruk. Sökningar på nyckelorden class, social work, 

unequal distribution, addiction, substance abuse, klass, socialt arbete, vård, 

behandling missbruk och beroende i olika kombinationer gjordes också i 

sökmotorn LubSearch. Genom filter specificerades de inledande sökningarna på 

så sätt att det endast var peer review-granskade artiklar från 2000-talet som 

presenterades i sökningen. Detta för att säkerställa artiklarnas tillförlitlighet. Efter 

dessa initiala sökningar gjordes valet att även söka efter äldre artiklar och artiklar 

som inte var peer reviewed. En del av informationen i uppsatsen hittades genom 

sökningar i sökmotorn Google, där bland annat frasen ojämlik sjukvård klass 

användes. Via en avhandling som rekommenderades av vår handledare hittades 

källor om bland annat skam.  

 

5.3 Metodologiska överväganden 

I denna uppsats har en kvalitativ ansats använts. Detta val baserades framförallt på 

att undersökningen syftade till att nå en kontextuell förståelse, vilket enligt 

Bryman (2011, s.372) är vanligt för just kvalitativa forskningsansatser. Vidare var 

vår förförståelse inte tillräcklig för att kunna formulera hypoteser i relation till 

uppsatsens frågeställningar, vilket gjorde det lämpligt att använda en induktiv 

forskningsansats. Induktivism är kännetecknande för kvalitativ forskning och 

innebär att en låter sina forskningsresultat generera teorier, snarare än att pröva 

redan befintliga sådana (Bryman 2011, s.40).  



15 
 

Den specifika metod som användes vid insamling av undersökningsempirin var 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer av olika slag passar bra som forskningsmetod i 

undersökningar där en söker förståelse för förhållanden inom en viss social miljö 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.34). I denna undersökning var de 

förhållanden som skulle undersökas socialsekreterares uppfattning kring klass och 

dess eventuella relevans och betydelse i deras arbete och för deras klienter. Den 

sociala miljön var socialtjänstens handläggningsenheter för missbruk. Förtjänsten 

med den valda metoden var att den kunde ge djupa och detaljerade svar, vilket var 

önskvärt för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. En begränsning som 

uppstod till följd av metodvalet var att undersökningsresultaten blev mycket svåra 

att applicera i andra kontexter än i just denna undersökning.  

 

5.4 Urval och uppsökning 

Undersökningspopulationen var handläggare inom socialtjänsten som arbetade 

med handläggning av missbruk. Urvalsprocessen påbörjades genom att specificera 

vilka respondenter som troligast kunde besvara undersökningens syfte. Lind 

(2014, s.130) skriver att det är grundläggande att säkerställa att deltagarna har 

kunskap som kan besvara undersökningens frågeställningar. Kriterier skapades för 

potentiella deltagare och genom kriterierna ökade tillförlitligheten för att de 

handläggare som intervjuades skulle bidra med relevant empiri. Kriterierna var: 

examinerad socionom, arbetat som handläggare av missbruk inom socialtjänsten 

enligt SoL i minst ett år och verksam i Skåne. Kriteriet att de skulle arbeta utifrån 

SoL och att de skulle vara examinerade socionomer gav en ram på så sätt att 

intervjupersonerna arbetade utifrån samma grunder. Valet gjordes efter en tid att 

utöka sökningen efter deltagare till att gälla även andra kommuner i Sverige 

eftersom det visade sig svårt att hitta deltagare. Totalt deltog sju personer i 

undersökningen.  

 

Urvalet blev en blandning av ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. 

Urvalsgruppen valdes specifikt ut utifrån förutsättningarna att kunna besvara de 

frågeställningarna undersökningen hade och blev därför ett målinriktat urval 

(Bryman 2011, s.434). Då kommunerna som i första hand kontaktades var 

kommuner som låg inom pendlingsavstånd blev urvalet även ett 
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bekvämlighetsurval. Detta eftersom valet skedde utifrån bekvämlighet istället för 

om de representerade undersökningspopulationen (Bryman 2011, s.194).  

 

Inledningsvis kontaktades endast enhetscheferna för missbruksenheterna i 

kommunerna eftersom cheferna ansågs vara gatekeepers till urvalsgruppen. En 

gatekeeper är en person som urvalsgruppen litar och lyssnar på (Lalander 2015, 

s.105) och kan i sin roll också vara en länk mellan forskaren och deltagarna 

(Bryman 2011, s.384). Denna uppsökningsmetod visade sig dock vara ineffektiv 

och beslutet gjordes efter ett tag att kontakta handläggarna direkt. Valet gjordes 

även att ta hjälp av personliga kontakter med anknytning till socialtjänsten. Dessa 

personer blev sponsorer som förmedlade kontakt med det stängda nätverket av 

missbrukshandläggare (Bryman 2011, s.385).  

 

5.5 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna utgick från en i förväg konstruerad intervjuguide (se bilaga 1). 

Frågorna i intervjuguiden formulerades utifrån relevanta områden i förhållande till 

undersökningens syfte och frågeställningar. I enighet med Brymans (2011, s.419) 

grundläggande råd vid utformningen av en intervjuguide skapades specifika 

teman i intervjuguiden. Vid själva genomförandet av intervjuerna höll vi oss inte 

strikt till intervjuguidens ordning, utan alternerade mellan dess olika teman 

beroende på vilken riktning intervjupersonerna styrde intervjun åt. Detta sätt att 

utföra en intervju beskrivs vanligtvis som semistrukturerat och är en intervjuform 

som skapar stor frihet för den intervjuade att konstruera sina svar på sitt eget sätt 

(Bryman 2011, s.415). Eftersom vi var intresserade av intervjupersonernas egna 

tankar och reflektioner, och inte ville att de skulle uppleva sig tvungna att svara på 

ett visst sätt, lämpade sig semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. För att 

underlätta efterföljande bearbetning och analys av intervjuerna spelades alla 

intervjuer in efter samtycke från deltagarna. Inspelningarna gjordes med hjälp av 

mobiltelefoner.  

En möjlig felkälla som noterats var intervjuareffekten, vilken märktes vid ett 

flertal intervjutillfällen. Intervjuareffekten tog sig uttryck i att vissa intervjuer 

fokuserade mer eller mindre på vissa specifika ämnen. Detta beroende på vad vi 
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som intervjuare fann intressant och ställde följdfrågor kring. Att så var fallet kan 

ha varit på både gott och ont. En positiv aspekt av detta var möjligheten att 

fördjupa de resonemang intervjupersonerna hade, medan en desto mindre positiv 

aspekt var att intervjupersonen kunde påverkas i vad de sa och resonerade kring. 

 

5.6 Bearbetning och analys av data 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes inom det första dygnet efter det att 

vardera intervju genomförts, med undantag för en intervju. Inför 

transkriberingarna gjordes en transkriptionsnyckel som materialet sedan 

transkriberades utifrån. Redan under transkriberingen påbörjades analysen på så 

sätt att vi bekantade oss med det insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors 

2015, s.220ff.). 

 

För att få en första uppfattning av det insamlade materialet gjordes inledningsvis 

en initial kodning. Därefter gjordes en så kallad fokuserad kodning. Enligt 

Bryman (2011, s.514) är det relevanta i den fokuserade kodningen de koder som 

kan ge mest information utifrån undersökningens data. De inledande temana och 

kategorierna var bland annat: tal om klass, insatser, behov, ekonomi, motivation, 

missbruk, psykisk ohälsa, klientens situation och arbetet med missbruk (planering, 

strategier, metoder och socialsekreterarens känslor). Dessa inledande kategorier 

specificerades sedan till de huvudsakliga kategorierna som materialet kodades 

utifrån. De slutgiltiga kategorierna blev mötet med klienten, skam och stigma, 

socialsekreterarnas inställning och förhållning till klass och klientens behov. 

Inom vardera av dessa kategorier upptäcktes sedan specifika mönster. Därefter 

analyserades dessa mönster utifrån den tidigare forskningen och med stöd i de 

teorier som valts för undersökningen. 

 

Vidare finns det även en medvetenhet om att ett eventuellt konfirmationsbias kan 

ha haft en effekt på analysen och förhållningen till empirin. Detta på så sätt att de 

saker som varit möjliga att analysera utifrån de valda teorierna har analyserats, 

medan saker som inte ingick i syftet och frågeställningarna inte analyserades lika 

ingående. Detta till stor del för att teorierna som var aktuella för undersökningen 

inte kunde användas för att analysera dessa perspektiv. 
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5.7 Tillförlitlighet 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning kan kriteriet tillförlitlighet 

användas. Tillförlitlighetskriteriet består av fyra delkriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011, 

s.354ff.).  

För att säkerställa trovärdigheten i en studie görs vanligen en 

respondentvalidering (Bryman 2011, s.355). I denna undersökning gjordes en 

respondentvalidering genom att intervjutranskriberingarna samt uppsatsens 

resultat- och analysdel skickades till deltagarna via e-mail för godkännande. 

Genom att denna respondentvalidering gjordes ökade trovärdigheten för 

undersökningen. Utifrån att studien som genomfördes var starkt kontextbunden 

fanns det inte en stor överförbarhet. I kvalitativa studier uppfylls överförbarheten 

vanligtvis genom fylliga beskrivningar av undersökningsmiljön, med hjälp av 

vilka läsaren själv kan överföra studiens resultat till andra kontexter (ibid.). Då 

deltagarnas konfidentialitet prioriterades ges i denna uppsats istället en 

övergripande beskrivning av undersökningsmiljön genom det urval som gjorts. 

Det tredje kriteriet är pålitlighet, vilket berör hur noggrant forskningsprocessens 

faser redovisats (ibid.). I denna uppsats har pålitlighet försökt uppnås främst 

genom detaljerade beskrivningar i uppsatsen metodkapitel. Delkriteriet möjlighet 

att styrka och konfirmera handlar om att säkerställa att forskningen bedrivits 

utifrån goda intentioner, vilket vanligtvis görs genom granskning av 

forskningsresultaten (Bryman 2011, s.355f.). För att kunna styrka och konfirmera 

denna undersökning har viktiga beslut fattats i samråd med en tilldelad handledare 

och denne har även kontinuerligt granskat arbetsprocessen och de resultat som 

genererats.  

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Inför undersökningen övervägdes möjliga konsekvenser för 

undersökningsdeltagarna i relation till studiens nytta. Frågeställningarna för 

undersökningen och sättet de undersökts på har ansetts vara etiskt försvarbara 

eftersom det fanns en nytta med dem, samtidigt som de inte utsatte 
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intervjupersonerna för någon risk. Nygren (2012, s.30) menar att de vanligaste 

riskmomenten i intervjuer handlar om att intervjupersonerna ska berätta om 

traumatiska eller obehagliga upplevelser, men någon sådan risk ansågs inte 

föreligga i denna undersökning. Vad gäller undersökningens nytta motiverades 

den främst genom det faktum att den studerade något som det i dagsläget inte 

fanns någon omfattande kunskap kring. 

  

5.9.1 De forskningsetiska principerna 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principer som en bör ta 

hänsyn till vid bedrivandet av forskning. Dessa principer kan sammanfattas i fyra 

huvudkrav, vilka tillsammans utgör ett grundläggande skydd för de individer som 

deltar i en studie. De fyra huvudkraven är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I den genomförda 

studien tillgodosågs informationskravet först och främst genom ett 

informationsbrev (se bilaga 2 och 3) som skickades ut till alla deltagare i god tid 

innan bokning av intervjuer. Därtill delgavs intervjudeltagarna även 

informationsbrevets innehåll muntligen, eller skriftligen, innan intervjun 

genomfördes. För att uppfylla samtyckeskravet kontrollerades innan 

genomförandet av vardera intervjun att ett muntligt samtycke från den som skulle 

intervjuas fanns. Vidare gavs även information om dennes möjlighet att dra 

tillbaka samtycket när som helst under undersökningens gång. Den tredje 

principen, konfidentialitetskravet, togs hänsyn till genom censurering av alla 

namn, organisationer eller annat som kunde härleda till intervjupersonen. Därtill 

har alla uppgifter och handlingar som berört deltagarna i undersökningen 

hanterats med stor aktsamhet. Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. 

Detta huvudkrav har uppfyllts genom att det inspelade och transkriberade 

materialet endast användes för uppsatsen ändamål. Vidare kommer allt insamlat 

material dessutom att förstöras efter det att uppsatsen blivit godkänd.  

 

5.9 Arbetsfördelning  

Vid arbetet med denna uppsats var arbetsfördelningen inte i förväg bestämd, utan 

delades upp efter hand i de olika undersökningsmomenten. Huvudansvaret för 
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intervjuer och transkriberingar fördelades jämnt mellan skribenterna utifrån bästa 

förmåga. Den ena var på fler intervjuer, medan den andra ansvarade för fler 

transkriberingar. Informationssökningen gjordes till en början gemensamt men 

delades sedan upp för att effektivisera arbetet. Majoriteten av texten i uppsatsen 

har producerats enskilt och därefter bearbetats gemensamt. 

 

6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna utifrån fyra 

övergripande teman. De teman som använts är konstruerade utifrån vad som 

ansetts generera de mest givande och intressanta svaren i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Eftersom könstillhörigheten hos 

intervjudeltagarna inte är av relevans för undersökningen, benämns de sju 

deltagarna med engelskt könsneutrala namn i den kommande presentationen. 

Namnen som används är följande: Morgan, Mika, Sam, Kim, Alex, Jordan och 

Tony.  

 

6.1 Socialsekreterarnas inställning och förhållning till klass 

6.1.1 Vad är klass och tycker socialsekreterarna att det är relevant? 

Uppfattningen om vad klass är och hur relevant det är varierade till viss del 

mellan intervjupersonerna. Många av intervjupersonerna beskrev att de tänkte på 

klass i termer såsom överklass, medelklass, arbetarklass och underklass och gav 

en antydan om att de tyckte att dessa uttryck var föråldrade. Socialsekreterarna 

Tony, Jordan och Alex påpekade bland annat att det var svårt att definiera klass 

numera eftersom gränserna är mer utsuddade och inte lika tydliga som förr. Några 

av intervjudeltagarna sa att de tänkte på klass i form av de resurser, plattformar 

eller möjligheter klienten har att delta i samhället.  

  

För mig så innebär det bland annat tillgången till olika saker i samhället. […] 

Alltså möjligheter i samhället till att ta del av välfärd. Utifrån vilken position 

man själv har, därav klass. Så har man då en- tillhör man då en klass som har 

sämre förutsättningar så har man ju också sämre förutsättningar att ta del av 
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välfärd och andra samhälleliga insatser, eller- ja, inte insatser härifrån, men 

andra saker som är fördelaktigt kanske i samhället. (Mika) 

 

Med resurser syftade de bland annat på ekonomi men också utbildning och kultur. 

Hos många verkade det dock finnas en överhängande osäkerhet kring hur en 

skulle definiera klass och vad det egentligen var. Efter att intervjudeltagarna fått 

ta del av Bourdieus klassteori var det en del av dem som sa att de kände igen sitt 

eget tankesätt kring klass i den teorin. 

 

Enligt Karlsson (2005) är klass fortfarande något som svenskarna tycker är 

relevant i samhället baserat på den undersökning hon genomförde. Flera av 

intervjupersonerna var av åsikten att klass fortfarande är mycket relevant och att 

vi fortfarande till viss del lever i ett klassamhälle. Utifrån vad en del av 

intervjupersonerna sa är det dock tydligt att de hade en uppfattning om att klass 

var något som diskuterades mer förr och att det idag inte diskuteras på samma sätt 

i samhällsdebatten. 

 
När jag gick utbildningen tyckte jag att det var en mer aktuell fråga. Och när 

jag började jobba så var det mer någonting som pratades om i 

samhällsdebatten. Nu tycker jag inte det. Kanske andra frågor som har tagit 

större plats. (Kim) 

 

En av intervjupersonerna menade att rädsla kunde vara en av anledningarna till att 

människor inte längre pratar om klass. Med rädsla förstod vi det som att hen 

menade rädsla för att reflektera kring klass utifrån att en inte vill se att 

klasskillnader finns. Intervjupersonen menade att det helt enkelt är ”lättare att 

sticka huvudet i sanden”. Nästan alla intervjudeltagarna uttryckte en önskan om 

att klass skulle diskuteras på arbetsplatsen i större utsträckning än det gjordes 

idag. Vissa av intervjudeltagarna tog upp att klass kanske diskuterades på deras 

arbetsplats men inte nödvändigtvis klasstermer. 

 

6.1.2 Upplever socialsekreterarna att klass spelar roll? 

Samtliga intervjupersoner är överens om att klass fortfarande är aktuellt i dagens 

samhälle. De är alla av åsikten att klassuppdelningar inte ska påverka deras 

arbete, men de flesta är överens om att det kanske gör det i någon mån ändå. 
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Att det finns skillnader mellan vem som får vilka insatser. Vilket jag inte tror 

att det gör. Jag hoppas inte att det gör det. Fast samtidigt kanske det gör det. 

(Mika) 

 

Hos en del av intervjudeltagarna fanns det en ambivalent förhållning till klass och 

dess effekt på arbetet de utför. Ambivalensen låg i att intervjudeltagarna ansåg att 

klass fortfarande är aktuellt i dagens samhälle men att de inte ansåg att det hade 

någon relevans i deras arbete. Samtliga personer uttryckte någon gång under 

intervjuerna att det är en klients behov som är avgörande när en person beviljas en 

insats och att klass inte hade någon påverkan. Men det var även flera av dem som 

talade om en osäkerhet kring huruvida de kanske blev influerade av klass i 

förhållande till kapitalen utan att tänka på det. 

  

Alltså det vi pratar om är ju väldigt liksom fokuserat på det vi är uppe i och 

det vi gör och det är ofta väldigt svåra ärenden och så, men om man kanske 

tangerar klass utan att tänka på att det är det man pratar om. (Jordan) 

  

Något som också syntes i intervjuerna var att en del av deltagarna ansåg att de inte 

reflekterade över klienternas klasstillhörighet, men ändå hade någon typ av 

medvetenhet om att de hade klienter som de uppfattade ha en viss 

klasstillhörighet. En tolkning skulle kunna vara att detta visar på den ambivalens 

och osäkerhet en del av intervjupersonerna känner kring klass. Detta manifesterar 

sig i att de anser att klass är relevant och aktuellt i samhället, men att det inte är 

något de tycker sig ha funderat över när det kommer till deras klienter. Det fanns 

dock en intervjuperson som sa att hen hade funderat på klass i förhållande till sina 

klienter. Detta innebar att hen hade reflekterat över klass i förhållande till 

klienternas kapital och resurser. Hen hade gjort denna reflektion för att kunna ta 

tillvara på resurserna i arbetet med klienterna. 

 

6.1.3 Användandet av begreppet klass 

Att tala om klass var ofta osäkert och en del av intervjupersonerna lade gärna till 

förmildrande fraser och ord när de pratade om klass. Det var fraser som kunde 

läsas som obekvämhet och ovillighet i att använda klasstermer och klass som 

perspektiv. 



23 
 

  

Och ser man tydligare att det är- ja men att det är kanske… får man kalla det 

underklass? Det heter inte underklass längre men… (Morgan) 

 

[...] Och dom i överklass, eller hur man nu ska uttrycka det, det känns 

konstigt och säga det men- [...] (Sam) 

 

En av intervjupersonerna ville inte alls prata om sina klienter i termer av klass 

eller kategorier över huvud taget. När frågorna ställdes kring vilken bakgrund som 

är vanligast eller ovanligast bland deras klienter ville inte intervjupersonen svara 

på frågan. Hen var inte bekväm med det och kände sig lättad när hen insåg att hen 

inte kunde besvara frågan eftersom hen menade att det inte fanns någon vanlig 

klientbakgrund hos dem. Varför det fanns en motvilja att tala om klass hos en del 

av intervjudeltagarna går inte att säga med säkerhet. En tanke skulle kunna vara 

att de upplevde att de på något sätt skulle bidra till ett stigmatiserande av 

klienterna om de talade om dem i förhållande till klass. Trots osäkerheten kring 

klass, och motviljan att prata om det hos vissa av intervjudeltagarna, var klass 

något samtliga ändå ansåg var intressant i förhållande till arbetet med missbruk.  

 

6.2 Närvaron av klass i arbetet med klienten  

6.2.1 Betydelsen av klass i klientmötet 

I problemformuleringen till denna uppsats lyfts Mattssons (2015, s.77) 

beskrivning av att socionomer ibland upplever det svårt att möta klienter med lika 

hög eller högre klass än sig själva. Förklaringen till detta uppges vara att 

socionomerna upplever sig själva som mer granskade i dessa möten. Eftersom 

betydelsen av klass i mötet med klienten är en viktig aspekt i frågeställningen om 

huruvida socialsekreterare uppfattar klass som en påverkansfaktor i deras ärenden, 

gjordes valet att formulera en intervjufråga utifrån det Mattsson beskriver. Genom 

intervjufrågan ombads studiens deltagare besvara ifall de kände igen sig i det 

nämnda påståendet eller inte. I de svar som genererades utifrån denna fråga fanns 

en del variationer, men många resonerade också ganska snarlikt varandra. En 

övervägande del av deltagarna avfärdade informationen och uppgav att de inte 

kände igen sig, men resonerade trots detta relativt djupgående kring svårigheter 
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som kan uppstå i mötet med en klient som de uppfattar ha lika hög eller högre 

klass än sig själva. Två av deltagarna, Sam och Mika, menade exempelvis att en 

svårighet i dessa möten kunde vara att klienter med en högre klass oftare förnekar 

sitt missbruk. Denna svårighet är dock oberoende av socialsekreterarens egen 

klasstillhörighet. Vidare resonerade flera av de avfärdande deltagarna kring hur 

klienter från olika klasser ställer olika krav, och menade i synnerhet att klienter 

med mer kapital ställde högre krav än klienter med mindre kapital. En utav de 

som framförde ett sådant resonemang var Alex. Hen fick en fråga om huruvida 

klienter med olika klassbakgrund ställer olika krav och svarade enligt 

nedanstående: 

  

Ja, det vill jag påstå att man gör. Och återigen, det är framförallt utbildning 

som gör att man ställer krav på ett annat sätt. Jag tror många där har något 

bättre självförtroende och självbild än dom som är otroligt utsatta, där man 

egentligen bara är tacksam om det är nån som kan lyssna och kan ha lite 

förståelse. Man ställer inte samma krav och där finns nog mer tacksamhet där 

över att få känna mer hopp. (Alex) 

 

Som kan utläsas i citatet ovan menade Alex att klienter de facto ställer olika krav 

beroende på vilken klass de kommer från. Ett intressant resonemang från Alex är 

att klienter med högre utbildning “ställer krav på ett annat sätt”. Enligt Bourdieu 

(2010) är utbildning en del av det kulturella kapitalet, och det skulle således 

kunna tolkas som att det kulturella kapitalet av en klients klass är av stor vikt för 

huruvida klienten ställer krav eller inte. Eftersom Alex lyfte det kulturella 

kapitalet i form av just utbildning, kan analysen göras att den kunskap och status 

som förvärvas genom en utbildning gör att en känner sig mer bekväm i att ställa 

krav på socialsekreterarna. Denna kunskap skulle till exempel kunna vara hur det 

svenska samhället är uppbyggt och vilka rättigheter en har som medborgare, 

vilket medför en medvetenhet om vilka krav som kan ställas på socialtjänsten. 

Ytterligare en tolkning av detta kan göras utifrån den studie som Karlsson (2005) 

baserar sin avhandling på. Som nämndes i uppsatskapitlet Tidigare forskning visar 

Karlssons (2005, s.70) studie att den objektiva klasspositionen är avgörande för 

synen på den subjektiva klasspositionen. En möjlighet utifrån detta kan således 

vara att klienter med högre kapital vågar ställa krav eftersom det i sig är en 

handling som överensstämmer med de förväntningar som finns på dem utifrån 

deras subjektiva och objektiva klasstillhörighet. Dessa förväntningar innefattar 
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inte minst uppfattningen om att hög klass även ger hög status. Det skulle mycket 

väl kunna vara att klienter med högre klass, och således högre status, även ställer 

mer krav utifrån vetskapen att de har en status där det är mer normaliserat att 

faktiskt ställa dessa typer av krav. 

 

Vad gäller just krav i relation till klass och i mötet med klienten, framförde även 

en deltagare, Tony, att hen kunde tänka sig att hen själv också ställde olika krav 

på klienten, beroende på vilka kapital denne förfogar över. Hen beskrev det enligt 

följande: 

Det som man kanske kan hamna i skulle ju kunna vara om det kommer nån 

som är väldigt lik en eller har en högre klass, att man förväntar mer av den 

och man ställer högre krav på den. Kanske inte alls är schysst. Att jag 

förväntar mer än vad jag gör utav andra personer, att jag kanske skulle ställa 

fel krav på den. Och det är ju en svårighet i sig om man ställer krav på en 

människa som är orimliga. Och att jag förväntar mig att den ska fixa saker. 

“Lätt som en plätt för det är ju lätt för mig”. (Tony) 

  

Tony resonerade alltså kring hur den enskilde klientens klass och kapitalmängd 

kan tänkas påverka vilka krav hen som socialsekreterare ställer. En skulle kunna 

säga att det Tony beskriver är att det finns en risk att hens krav på klienten höjs i 

de situationer då denne har en klassposition som är snarlik hens egen. Enligt 

Bourdieu (2010, s.18) har individer inom samma klasser ofta habitus som 

påminner om varandra. I de fall som Tony resonerade kring i citatet ovan skulle 

en således kunna göra analysen att det är hens och klientens snarlika habitus 

(utifrån deras gemensamma klassposition) som gör att hen kan tänka sig att hen 

skulle kunna ställa högre krav på klienten. Detta skulle således innebära att det 

sker en slags växelverkan mellan klientens habitus och den individuella 

socialsekreterarens habitus när det kommer till vilka krav som ställs på klienten.  

  

Som tidigare nämnts fanns även två deltagare som uppgav att de själva kände igen 

sig i att det kunde vara svårare att möta klienter med lika hög eller högre klass än 

de själva. En utav dessa var Kim, som menade att det kunde vara svårt eftersom 

klienter med högre klass oftare ifrågasätter socialsekreterarens arbete i en högre 

grad än andra klienter. Ifrågasättandet gör sedan i sin tur, enligt Kim, att det blir 

svårare att hitta en allians. Kim förklarade det på följande vis: 
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När vi träffar dom som har den sortens bakgrund så kan det oftare vara 

svårare att hamna i en behandlingsallians eller att ha ett utredande samtal. 

Jag tänker på en person som jag har sen innan, som jag har i huvudet. Som 

väldigt mycket ifrågasatte hela tiden. Ifrågasatte vår kompetens. […] Men 

det handlar ju också om att hen pratar i såna termer som “vad är det för 

metoder ni använder?” och “vad har de för effekt?” och sådär och det kanske 

inte vår medelklient frågar. Och att det kan vara svårare att hitta en allians på 

det sättet. (Kim) 

  

Utifrån ovanstående citat från Kim kan en konstatera att det tycks te sig som att en 

klients klass blir betydelsefull i mötet med missbrukshandläggarna framförallt i 

form av det som Bourdieu (2010) benämner som kulturellt kapital. Att klienten till 

följd av sin klasstillhörighet har ett annat språkbruk än andra tycks, enligt Kims 

beskrivning ovan, göra att hen kan ifrågasätta socialsekreterarna på ett annat sätt 

och således även upplevs som svårare att bemöta och finna en allians med. Även 

Morgan lyfte indirekt klientens innehav av ett stort kulturellt kapital som en 

anledning till varför det kan vara svårare att möta klienter med hög eller högre 

klass än hen själv. Morgan diskuterade framförallt detta i termer av att klienter 

med högre klass ofta är mer pålästa, vet sina rättigheter och kan tala mer för sig 

själva. Det är alltså främst det kulturella kapitalet hos klienten som ligger till 

grund för Morgans resonemang. 

  

Om en bortser från den fråga som hittills diskuterats, så talade ingen av 

intervjupersonerna i någon annan del av intervjuerna märkbart mycket om hur 

klass påverkar själva klientmötet. Två mönster som däremot kunde urskiljas var 

att många diskuterade och lyfte allians och motivation som viktiga aspekter i 

mötet. Dessa resonemang hade dock ingen koppling till klass och de 

frågeställningar som undersöks i denna studie, varför en djupare analys av dem 

inte kommer göras. Det bör dock framföras att en övervägande del av deltagarna 

alltså lyfte dessa aspekter som betydelsefulla i mötet med klienten, oberoende av 

dennes klasstillhörighet. Det vill säga: oavsett hur fördelningen och mängden av 

klientens kapital ser ut, så uppfattades allians och motivation som centrala 

aspekter i mötet med klienten. 
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6.2.2 Förutsättningar till behandling och i behandling 

Under intervjuerna visade det sig att klass inte enbart uppfattades som relevant i 

handläggarnas arbete utifrån själva klientmötet, utan även utifrån vilka 

förutsättningar klienter har till behandling och i behandling. Vad gäller klienters 

förutsättningar till behandling var det en gemensam nämnare som lyftes i ett 

flertal av intervjuerna – nämligen klienters skilda möjligheter att kunna köpa 

behandling själv, alternativt få den finansierad av en arbetsgivare. Flera av 

intervjudeltagarna framhöll i detta avseende att klienter med mer kapital, och i 

synnerhet ett ekonomiskt sådant, hade betydligt större möjlighet än andra klienter 

att få behandling på till exempel Nämndemansgården
1
. De intervjudeltagare som 

lyfte ämnet menade att klienter från en högre klass oftare själva finansierar sin 

behandling, alternativt får den finansierad av en arbetsgivare. Flera 

intervjudeltagare menade också att de individer som kan betala en egen 

behandling vanligen inte blir klienter hos socialtjänsten över huvud taget, medan 

de som inte kan det inte har något annat val än att kontakta socialtjänsten. 

Intervjudeltagaren Mika beskrev det enligt nedan: 

  

Dom som har mycket kapital i form av ekonomi kan ju faktiskt köpa en egen 

behandling, en privat behandling. Dom behöver ju inte gå via socialtjänsten 

alltid. Så dom känner vi ju inte ens till. Medan förutsättningarna är ju sämre 

om man inte har några pengar över huvud taget, då kan man ju inte köpa en 

behandling eller så. Så då får man ansöka om det genom oss. Eller genom 

landstinget, deras öppenvårdsmottagningar. (Mika) 

  

Det ter sig alltså som att socialsekreterarnas uppfattning är att personer med 

missbruk har olika förutsättningar till att få vissa typer av behandlingar. 

Möjligheten till en behandling hos Nämndemansgården är, enligt deras 

resonemang, betydligt större för individer med ett stort ekonomiskt kapital. Denna 

aspekt av olika individers förutsättning till behandling skulle mycket väl kunna 

sägas påminna om den tidigare forskning som gjorts inom hälso- och sjukvården, 

där det visat sig att olika socioekonomiska grupper skiljer sig åt vad gäller 

tillgången till sjukvård (Socialstyrelsen 2013, s.76). I detta skiljer sig istället olika 

socioekonomiska grupper åt vad gäller tillgången till vissa typer av behandlingar 

för beroendeproblematik. Vi vill understryka att vi med denna analys inte menar 

                                                        
1 Nämndemansgården är ett företag som bedriver behandling för personer med missbruks- och 

beroendeproblematik.  
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att klienter med lågt ekonomiskt kapital inte beviljas behandling när behov av det 

finns. Vi menar enbart att klienter med lågt ekonomiskt kapital, utifrån det 

socialsekreterarna berättade i intervjuerna, inte har samma tillgång till vissa 

specifika behandlingar. 

  

Vidare har intervjudeltagarnas svar även visat att klienter med olika kapital har 

olika förutsättningar att lyckas med själva behandlingen. Att så är fallet hänvisas 

framförallt till vad som händer efter behandlingen. Här menade flera av 

intervjudeltagarna att det sociala kontaktnätet samt huruvida en har ett arbete och 

en bostad att återvända till är centralt för att bibehålla drogfriheten. Det sociala 

kontaktnätet menade socialsekreterarna bland annat var betydelsefullt genom det 

stöd som en kan få därigenom. Vad gäller bostad och arbete beskrev deltagarna på 

olika sätt hur dessa fungerar som en slags grundpelare för att en ska bibehålla 

fokus på att arbetet med att bli nykter eller drogfri. Jordan beskrev vikten av ett 

boende att återvända till efter en behandling på följande sätt: 

  

Alltså det som också är jätteviktigt det är ju att du kan inte åka på behandling 

och komma hem och vara bostadslös. […] Du kan inte bara tänka att man 

behandlar missbruket, utan man måste liksom titta på hela livssituationen. 

[…] Och som jag sa innan, om du är bostadslös, alltså det blir en sån kamp 

för hur man ska ta sig genom dagen, så att missbruket blir sekundärt. 

(Jordan) 

 

Socialsekreterarnas uppfattning tycks alltså vara att bland annat bostad är en 

viktig resurs för att klienten ska lyckas och bibehålla drogfriheten efter en 

behandling. Bostad kan betraktas som en resurs som tillhör det ekonomiska 

kapitalet. Detta eftersom det ekonomiska kapitalet inte enbart handlar om pengar, 

utan alla typer av ekonomiska tillgångar (Bourdieu 1987; 1993; 2014). Andra 

resurser som flera av socialsekreterarna uppgett vara viktiga i detta avseende är 

det sociala kontaktnätet och ett arbete att återvända till, vilka kan betraktas som 

sociala och ekonomiska kapital. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att, 

för att en behandling ska lyckas, så uppfattar socialsekreterarna som intervjuats 

såväl det sociala som det ekonomiska kapitalet hos klienterna som centrala.  
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6.3 Skam och stigma - socionomernas uppfattning om 

klienternas situation 

6.3.1 Skam i förhållande till missbruk och kontakt med socialtjänsten 

Vid den inledande fasen av undersökningen fanns det fokus endast på klass. Efter 

att intervjuerna genomförts blev det dock tydligt att skam och stigma var något 

socialsekreterarna diskuterade och relaterade till klass och missbruksproblematik. 

Utifrån detta gjordes valet att även införa skam och stigma som perspektiv i 

analysen kring klass i arbetet med missbruk. Då intervjuguiden som användes inte 

innehöll några frågor om skam eller stigma har inte alla pratat om det i samma 

utsträckning, men de flesta av intervjudeltagarna berörde ämnena på ett eller annat 

sätt. 

 

Enligt Scheff (2000) är skam något som uppstår när de sociala banden hotas. Vid 

ett missbruk finns det många hot gentemot de sociala banden som en har till andra 

individer i sin närhet. 

 

Alltså missbruk är ju- det innebär ju ofta att man hamnar i väldigt 

förnedrande situationer […] man kanske gör bort sig, man blir jättefull […] 

alltså hela ens vanliga person försvinner ju och […] man gör saker som inte 

stämmer överens med den man är. (Jordan) 

 

Situationerna socialsekreteraren Jordan tar upp är situationer som kan hota de 

sociala banden då individen i fråga inte beter sig och agerar utifrån de 

förväntningar hen ska leva upp till. Situationerna är något som kan skada 

relationer till familj, vänner och andra människor runt omkring. Utifrån Scheffs 

(2000) teori kan det tolkas som att känslan av skam skapas kring missbruket för 

att varna om att de sociala banden är i fara som en konsekvens av 

missbruksproblematiken. Nästan alla intervjudeltagarna uttryckte någon typ av 

tanke kring att deras klienter ibland fann sig i situationer som var dåliga för dem 

själva. Scheffs (2000) menar att endast tanken på att ett socialt band kan vara 

hotat räcker för att väcka skamkänslor. En tolkning som kan göras är att 

klienterna lever med en ständig känsla av skam utifrån hotet att deras beroende 

och missbruk ska skada deras sociala band till människor i deras sociala nätverk. 
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Något som ett par av intervjudeltagarna tog upp är hur det är förknippat med skam 

att vara aktuell hos socialtjänsten. En av dem uttryckete det såhär: 

 

[...] man tar sig inte gärna hit. […] alltså kan man undvika så är man hellre 

någon annanstans till en början. (Alex) 

 

Att känslan av skam uppstår i förhållande till att vara aktiv på socialtjänsten är 

inte så konstigt då socialtjänsten ibland ses på av samhället som en 

välgörenhetsorganisation för människor som inte klarar av att leva sina egna liv 

eller ta hand om sig själva. Den felaktiga bilden socialtjänsten har hos 

allmänheten skulle utifrån klienternas perspektiv kunna vara ett hot mot deras 

sociala band. På så vis skulle en känsla av skam kunna skapas hos klienten för att 

de behöver söka hjälp hos socialtjänsten. Detta överensstämmer med Starrins, 

Kalander Blomqvists och Jansons (2003) studie där det visade sig att människor 

upplever att det är skamligt att vara aktuella hos socialtjänsten. 

 

En del av intervjudeltagarna spekulerade kring att skamkänslan till viss del skulle 

kunna vara knuten till klass. Resonemangen handlade om hur klass, eller en 

klients upplevda klass, kan påverka deras upplevelse av skam i deras 

missbruksproblematik och i deras kontakt med socialtjänsten. Bland de 

intervjupersoner som talade om skam i förhållande till klasstillhörighet fanns det 

en konsensus om att klienter som kom från en upplevd högre klass kände mer 

skam över sitt missbruk och kontakten med socialtjänsten. 

 

[...] Men sen tänker jag också att det har betydelse på så sätt att om du lever i 

en överklass- alltså det är så mycket skuld och skam och det är så mycket 

skämmigt, att liksom ha en alkoholproblematik och så. […] det upplever jag 

ofta att man kan ha ett bekymmer med där. Och även dom anhöriga om det är 

frun eller maken eller så […] att man verkligen försöker hålla det inom 

stängda dörrar och såhär. (Jordan) 

 

Enligt Bourdieus (1987;2010;2014) syn på klass består en persons 

klasstillhörighet av olika typer av kapital vars värde skiftar beroende på 

situationen en individ befinner sig i. Det sammanställda värdet av dessa kapital 

legitimeras av samhället runt omkring och bildar det symboliska kapitalet och på 

så vis en persons uppfattade klass. Går den synen på klass ihop med den känsla av 
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skam som en del av socialsekreterarna upplever att klienterna av högre klass har? 

Utifrån Bourdieus teori har klienterna med en högre uppfattad klass antagligen 

mer av de sociala och kulturella kapitalen än övriga aktuella klienter. Genom det 

kulturella kapitalet får människor med sig olika typer av manér, smak och 

perspektiv på världen. Om dessa människor dessutom har ett starkt socialt kapital, 

med människor runt omkring som de vill bibehålla kontakten med utifrån sin 

klasstatus, blir deras känsla av skam sannolikt starkare på grund av det. Om en 

tillhör en klass där kontakt med socialtjänsten inte talas om och inte tillhör det 

kulturella kapitalet, samt där vetskapen finns om att den egna sociala kretsen har 

samma syn på socialtjänsten, kan det sannolikt uppstå mycket skam. Detta utifrån 

att en vet om att kontakten med socialtjänsten är stigmatiserad och att en eventuell 

kontakt med dem kan vara ett stort hot mot de sociala banden. 

 

Och då fanns det ju människor där som sa att “nä det vill jag inte. Jag vill 

inte bli ett ärende på socialtjänsten utan jag kommer istället köpa min egen 

behandling” (Kim) 

 

Likaså är missbruket stigmatiserat. Intervjupersonernas upplevelse om att 

missbruk inte talas om i de högre klasserna, och behandlas som en 

familjehemlighet, kan också det vara en bidragande faktor till att skammen 

uppfattas som större i de klientgrupperna. Tröskeln för att söka hjälp kan därför 

vara högre för dessa klienter. Detta för att de undviker att söka hjälp hos socialen 

och utifrån att socialtjänsten inte har varit en lika naturlig del i deras liv som för 

en del andra människor.  

 

Men det är klart att det finns skam i andra grupper också, men dom kanske 

skammar sig över andra saker tänker jag. (Tony) 

 

Men skam finns också i grupperna med en uppfattat lägre klasstillhörighet. Som 

socialsekreteraren Tony sa så fanns det självklart skam i de grupperna också men 

kanske inte över samma saker. 

 

Ja, men det är klart att människor som av olika skäl sitter ganska offentligt i 

parken och visar sitt missbruk, dom är inte jättestolta över det. Alltså det är 

ganska skamligt. Ja. Men ändå sitter man där. (Tony) 
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En tolkning skulle kunna vara att dessa människor inte har lika starkt kulturellt 

och socialt kapital, och därför inte känner att deras sociala band är hotade på 

samma sätt. Detta kan bero på att de inte har några starka sociala band eller, mer 

troligt, på att deras kulturella kapital är likt det som människor i deras eget sociala 

nätverk har. Med ett liknande kapital finns det kanske större förståelse och 

igenkänning från det sociala nätverket angående klientens situation. 

Socialsekreteraren Tony tog upp att det kanske redan fanns någon i det 

omkringliggande sociala nätverket som hade haft kontakt med socialtjänsten. 

Alternativt familjemedlemmar som varit i kontakt med socialtjänsten. Baserat på 

detta menade Tony att socialtjänsten hade varit en mer naturlig del av dessa 

människors liv. Till följd av detta kanske kontakt med socialtjänsten inte är lika 

skambelagt i denna krets som det är i andra kretsar. Det är ingen av 

socialsekreterarna som säger sig veta att det finns mer skam i en överklass eller 

mindre skam i en underklass. Men det är något de tror och har en känsla av skulle 

kunna vara möjligt. 

 

Jag vet egentligen inte varför, jag bara känner av erfarenhet att det är så, och 

inte minst för dom anhöriga. (Jordan) 

 

6.3.3 Stigmatisering  

Stigma, såsom Goffman (2014) beskriver det, handlar om individer som av 

samhället blir indelade i kategorier baserat på till exempel utseende, 

kroppsvariationer, alkoholism och religion. Utifrån dessa kategorier tillskrivs de 

sedan specifika egenskaper, vilka samhällets förväntningar och bemötande av 

individen kommer att utgå ifrån. 

 

Stigma var något som en del av intervjudeltagarna diskuterade. Det diskuterades 

utifrån socialsekreterarnas eget perspektiv, men även utifrån deras upplevelse av 

klientens perspektiv på stigma i relation till missbruk och klass. 

 

[…] alltså när det gäller klassen så är det ju mycket diskussion […] det är 

mer stigma tänker jag. Så det är inte så mycket klass, utan mer att samhället 

har stigmatiserat missbrukare som dom som sitter på bänken nere på torget 

liksom. (Sam) 
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Citatet ovan visar att stigmatiseringen kring missbruk leder till en bild av att alla 

missbrukare är människor som sitter på en bänk. Precis som Goffman (2014) 

skriver tillskrivs dessa individer egenskaper utifrån stigmatiseringen och från det 

uppstår fördomar kring individer med missbruk. Socialsekreteraren Sam tog upp 

att hen själv behövde arbeta med sina egna fördomar kring klass och människor 

hen mötte i sitt arbete. Sam, och de andra socialsekreterarna, talade om att hen 

ville göra sig själv uppmärksam på sina fördomar så att det inte skulle påverka de 

beslut som fattades kring klienterna. Nedanstående citat visar hur Sam talade om 

hens egna fördomar kring klienterna hen möter: 

 

Jag tror inte- man tänker ju inte direkt så “ja men det är klass, det här är ju 

klasskillnad” och så, men man tänker ju att vissa som kan föra sig lite bättre 

[…] man har ju fördomar. (Sam) 

 

Socialsekreterarnas åsikter och uppfattning om stigma och vad det hade för 

relation till klass varierade. En person var av åsikten att stigmat inte hade att göra 

med klass, medan en annan socialsekreterare ansåg att stigmatiseringen var större 

för individer med en uppfattat högre klasstillhörighet. Det är viktigt att belysa att 

det också fanns en åsikt om att klass och stigma inte var i relation till varandra. 

Utifrån teorierna som används i denna uppsats går det dock inte att utföra en 

analys angående detta.  

 

Det är ju stigmatiserande att erkänna att man har ett missbruk och tillhör man 

då en övre klasstillhörighet i samhället så vill man ju gärna inte erkänna att 

man har något som är så stigmatiserande som ett missbruk. (Mika) 

 

I citatet ovan menade socialsekreteraren Mika att det fanns en stigmatisering 

bunden till missbruket och ansåg att det fanns ett större förnekande bland 

överklassen eftersom missbruk är så stigmatiserat. Utifrån Goffmans teori om 

stigmatisering och förväntningar kan en tolkning göras kring varför förnekelsen är 

större i överklassen. Goffman menar att alla människor bedöms och sorteras in i 

kategorier av andra människor i samhället redan vid ett första möte. En skulle 

kunna tänka att en människa med större ekonomiskt och kulturellt kapital agerar 

och klär sig på ett sätt som gör att människor delar in dem i en kategori som 

representerar en uppfattat högre klass. Denna klasstillhörighet och 
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kategoriindelning kommer med specifika förväntningar och egenskaper att leva 

upp till. När människan inte lever upp till dessa förväntningar och en ny fakta om 

dem presenteras, som krockar med förväntningarna på den grupp de blivit 

tilldelade, sker det en krock mellan den virtuella och faktiska bilden av 

människan. Den här krocken kan bli olika stor beroende på hur människans 

kapital ser ut. En tolkning skulle då kunna vara att samhällets förväntningar på en 

människa med höga kapital respektive förväntningarna på någon med ett missbruk 

är mer markant åtskilda än förväntningarna på någon som har ett lägre kapital i 

förhållande till någon med missbruksproblematik. Vidare kan detta påverka 

förnekelsen eftersom den självbild klienterna har inte stämmer överens med den 

bild som finns av människor med en missbruksproblematik vilket leder till att 

förnekelsen blir större. Goffman (2014) skriver att personer inte alltid känner igen 

sig i den stigmatiserade grupp de blivit indelade i. Sam nämnde att klienterna 

själva har fördomar kring missbruk och att människorna de möter i jobbet inte 

alltid ser sig själva som någon som tillhör den grupp samhället kategoriserat som 

missbrukare. 

 

Så man får dels jobba med sina egna fördomar, men man får också jobba 

med klientens fördomar liksom. (Sam) 

 

6.4 Klienters behov  

Som tidigare nämnts i denna uppsats, så framgår det av rapporter från 

Socialstyrelsen (2013; 2019) att den allmänna hälsan hos människor i Sverige är 

sämre ju lägre socioekonomisk grupp en tillhör. I en utav rapporterna förklaras 

dessa skillnader med att olika socioekonomiska grupper har olika livsstilar 

(Socialstyrelsen 2019, s.12). Detta är intressant forskning i förhållande till de 

resultat som undersökningen i denna uppsats har genererat. Kan det vara att även 

hälsan inom socialtjänstens klientel är sämre ju lägre socioekonomiska grupp en 

ser till? Eller närmare bestämt, kan det vara så att socialsekreterare uppfattar 

hjälpbehoven som större för missbrukande klienter med låga kapital? Utifrån de 

intervjuer som gjorts i samband med denna undersökning, kan en se ett tydligt 

mönster i att de intervjuade missbrukshandläggarna återkommande talade om att 

de utgår från individens behov när de fattar beslut om insatser. Enligt många av 
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intervjudeltagarna är det behovet som styr. Och så är förmodligen fallet också – 

att en som handläggare gör en bedömning utifrån vilka behov som finns. Men 

samtidigt visar svaren i våra intervjuer även att det finns en koppling mellan 

klienters kapitalformer och vad dessa behovsbedömningar baseras på. En 

reflektion från Tony kan illustrera detta: 

  

Då tittar man ju på: hur ser den aktuella situationen ut för vederbörande, var 

befinner man sig i sitt missbruk eller beroende och vad har man för behov i 

många olika områden. Vi gör ju intervjuer utifrån ASI bland annat, där man 

tittar på hur ser det ut med den fysiska hälsan, den psykiska hälsan, arbete 

och försörjning är med som en del där, man tittar på familjenätverket och vad 

det finns för belastning rent ärftligt, genetiskt. Och man tittar också på hur det 

ser ut med relationerna runt omkring, och då är det ju inte bara släktingarna 

utan då kan vänner och arbetskamrater och så också finnas med där som en 

del. […] Så man utgår ju från var och ens behov. Och det kan se väldigt olika 

ut, det varierar jättemycket. (Tony) 

  

Som en kan se utifrån vad Tony berättade, baseras behovsbedömningarna delvis 

på vilka resurser individen har. Detta till exempel i form av arbete och försörjning 

samt sociala nätverk, vilka är resurser som kan sorteras in under de ekonomiska 

och sociala kapitalen. Med denna analys menar vi inte att socialsekreterarna själva 

gör ett aktivt val att bedöma utifrån resurser och därigenom delvis utifrån en 

klients klass, utan vi menar snarare att klass är en faktor som faktiskt tycks 

påverka huruvida en har ett behov eller inte. Ingen av de socialsekreterare vi 

intervjuat talar om att hen gör skillnad på missbrukare utifrån klass, utan 

framhåller snarare motsatsen. För oss är det mycket viktigt att understryka detta. 

Flera av intervjudeltagarna talar till exempel i termer av att missbruk är en 

solidarisk sjukdom och att missbruk är ett missbruk oavsett klasstillhörigheten hos 

individen med missbruksproblematiken. Två exempel på hur handläggarna talar 

om missbruk som en solidarisk sjukdom är följande:  

 

För jag kan ju se att det här är en enhet inom socialtjänsten där vi möter 

människor från olika delar i samhället. Så att jag tror, om vi skulle titta på 

den här definitionen av klass som ni hade, så skulle vi nog kunna pricka in 

flera olika klasser här. [...] Men min uppfattning är nog att 

missbruksbekymret är lika stort i alla klasser. Det är en solidarisk sjukdom. 

(Tony) 

 

Missbruk är ett missbruk oavsett var man kommer ifrån. (Mika)  
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Det Tony och Mika sade i citaten ovan är exempel på hur även andra av de 

intervjuade socialsekreterarna resonerade. Socialsekreterarna betraktar alltså 

missbruket som en sjukdom som drabbar alla och vill inte gärna förknippa sig 

med åsikter om att det skulle vara på något annat sätt. Vidare fördes dessa 

resonemang vanligen i diskussioner om just behov. Det ter sig således som att 

socialsekreterarna själva är angelägna om att inte göra skillnad i sina bedömningar 

utifrån klass, men att många samtidigt är av uppfattningen att en klients resurser 

påverkar dennes behov. Olika klass tycks alltså, enligt intervjudeltagarna, ofta 

generera olika behov. 

 

7 Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka uppfattningar 

socialsekreterare har om klass och dess eventuella relevans i arbetet med missbruk 

och i själva relationen mellan socialsekreterare och klient. Det har även varit av 

intresse att undersöka detta utifrån hur socialsekreterarna beskriver relevansen av 

klass utifrån ett klientperspektiv. Syftet med undersökningen var inte att 

undersöka huruvida den enskilde socialsekreteraren agerar och fattar beslut utifrån 

klass. Avsikten var enbart att undersöka om klass är en relevant eller betydelsefull 

aspekt i arbetet med missbruk. Av denna anledning vill vi understryka att 

socialsekreterarna inte har sagt att de fattar beslut utifrån vilken klasstillhörighet 

de uppfattar att en klient har.  

 

En av de frågeställningar som undersökningen utgått från undersökte vad 

socialsekreterarna talar om när de blir tillfrågade om klass. Resultaten i relation 

till denna frågeställning visade att samtliga menade att klass fortfarande är aktuellt 

idag. Trots detta tycktes det dock finnas en motvilja, och ibland även en 

osäkerhet, bland de intervjuade socialsekreterarna att använda klasstermer. Flera 

av intervjupersonerna tänkte och reflekterade i termer som över-, medel-, under- 

och arbetarklass, men uppgav samtidigt att de inte hade några direkta definitioner 

för vad klass egentligen är. I föregående kapitel görs analysen att motviljan och 

osäkerheten att tala om klass kan bero på att socialsekreterarna vill undvika att 

stämpla sina klienter. Ytterligare en möjlig förklaring kan identifieras utifrån 
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vilken utsträckning klass behandlats under socionomutbildningen. I den tidigare 

nämnda undersökningen av Strier, Feldman och Shdaimah (2012) framkom det att 

klass inte togs upp eller diskuterades i någon större grad i den amerikanska 

socionomutbildningen. Med hänsyn till detta skulle en tolkning kunna vara att den 

svenska socionomutbildningen inte heller tar upp klass och att socialsekreterarna 

därav inte känner sig säkra i att tala om ämnet. 

 

Den andra frågeställningen i denna undersökning handlade om huruvida 

socialsekreterarna uppfattar att klass har någon inverkan i deras ärenden och på 

deras klienters förhållningssätt. I intervjuerna framkom det att de klassrelaterade 

aspekter som påverkar socialsekreterarnas ärenden framförallt är att klienter med 

olika mängder kapital också har olika behov. Behovet påverkas alltså av vilka 

resurser klienten har utifrån sin klassposition. Vidare framkom det även att 

klienter med högre kapital har mer gynnsamma förutsättningar till behandling och 

i behandling.  När det kommer till klienternas förhållningssätt uppfattade en del 

av intervjudeltagarna att klienter från en upplevd högre klass kände mer skam 

över sitt missbruk och kontakten med socialtjänsten. En analys och möjlig 

förklaring till detta gavs bland annat med hänvisning till Bourdieus (1987; 2010; 

2014) teorier kring socialt kapital. Vi resonerade att känslan av skam sannolikt 

blir större när en har ett socialt kontaktnät vars status inte är förenligt med att vara 

aktuell inom socialtjänsten. Detta utifrån att individen upplever ett större hot 

gentemot de sociala banden. Ytterligare en aspekt av hur socialsekreterarna 

uppfattade inverkan av klass på klienters förhållningssätt var att de menade att 

klienter med högre klass oftare ställer mer krav.   

 

Avsikten med den tredje och sista frågeställningen i denna uppsats var att 

undersöka om klass har någon betydelse och relevans i det sociala arbetet på en 

missbruksenhet. Vidare fanns det även en intention att, om så visade sig vara 

fallet, undersöka vilka aspekter det är som uppfattas vara betydelsefulla och 

relevanta. Svaret på denna frågeställning finner vi genom de resultat som övriga 

av undersökningens frågeställningar genererat. Den slutsats som kan dras utifrån 

dessa resultat är att: ja, klass har betydelse och relevans i det sociala arbetet på en 

missbruksenhet. Detta har visat sig genom de olika klassaspekter som flera av 

socialsekreterarna tagit upp under intervjuerna. Till exempel har klass visat sig ha 
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betydelse och relevans i arbetet utifrån att klienter med olika klassbakgrund 

upplevdes ställa olika krav samt att de uppfattades ha olika förutsättningar att 

lyckas med sin behandling. Vidare belyser även den gjorda kopplingen mellan 

klass och behov, samt mellan klass och skamkänslor, att klass är relevant i arbetet 

med missbruk. Trots den tidigare nämnda kritik som Oskarson, Berglund och 

Bengtsson (2010, s.9) beskriver i relation till användandet av klassbegreppet, 

tycks det alltså vara så att klass faktiskt är relevant – åtminstone i förhållande till 

arbetet på en missbruksenhet. För att det sociala arbetet vid missbruksenheter inte 

ska färgas av fördomar och liknande är det viktigt att relevansen av klass 

uppmärksammas och medvetandegörs.  Detta hoppas vi kunna bidra till med hjälp 

av denna uppsats. 

 

7.1 Metodologiska konsekvenser 

I de metodologiska val som gjorts under denna uppsatsprocess har avsikten att 

förebygga och motverka eventuella brister och felkällor ständigt varit närvarande. 

För att kunna presentera ett så trovärdigt och pålitligt resultat som möjligt har 

metodologiska konsekvenser för de val som gjorts vid återkommande tillfällen 

diskuterats. Möjliga felkällor som nämnts tidigare är intervjuareffekten och ett 

eventuellt konfirmationsbias. Trots dessa felkällor vill vi understryka att 

undersökningsresultatet fortfarande är användbart och påvisar tendenser för hur 

socialsekreterarna upplever och tänker på klass inom arbetet med missbruk.  

 

Något som vi efter analysen har reflekterat över är att en del intervjufrågor kan ha 

varit otydligt formulerade eller haft ett för stort tolkningsutrymme. Dessa 

tolkningsbara intervjufrågor är inte något som upplevts ha haft någon större 

inverkan på de resultat som framkommit. Det handlade om ett fåtal frågor, kanske 

två eller tre stycken, som i varje intervju fick förtydligas och förklaras och som 

dessutom hade en större svarsvariation än vad övriga frågor hade. Att det uppstod 

varierade svar är inte ett problem i sig. Problematiken låg däremot i att de skilda 

tolkningarna av intervjufrågorna gjorde att olika saker besvarades i de olika 

intervjuerna. Med andra ord hade vissa frågor behövts bearbetats mer och kanske 

även ändrats helt. En övervägning gjordes att omformulera vissa intervjufrågor, 
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men slutligen fattades beslutet att behålla de som redan använts. Detta utifrån att 

arbetet var tidsbegränsat samt för att undvika konsekvenser som hade kunnat 

uppstå vid en eventuell omformulering.  

 

7.2 Lärdomar som undersökningen bidragit med  

Processen och arbetet som har pågått under de senaste två månaderna har varit 

lärorikt på många sätt. Mycket av den kunskap vi erhållit hittas i de resultat som 

undersökningen genererat, men viktigt att poängtera är att vi även lärt oss mycket 

mer än just detta. Under skrivandet av uppsatsen har vi utvecklat flera praktiska 

färdigheter i relation till genomförandet av en forskningsstudie.  

 

Ytterligare en lärdom vi tar med oss är det faktum att det finns mycket 

differentierade perspektiv och åsikter kring vad klass är. Detta utifrån både 

forskningsrelaterad kunskap som finns inom området men även med hänsyn till 

sättet som socialsekreterarna diskuterade och tänkte kring klass. Klass är ett 

komplicerat och ibland lite känsligt ämne att tala om, och det har därför varit med 

stort intresse som denna undersökning gjorts. För oss som framtida socionomer 

var det också informativt och lärande att se hur de professionella socionomerna 

förhöll sig till sina arbetsroller. Det var intressant att se hur de reflekterade kring 

sitt arbete samt ansvaret och svårigheterna som kommer med det. Det var även 

inspirerande att se hur dessa människors drivkraft var att hjälpa och stödja 

människor att nå dit de vill. Det var uppfriskande att se socionomernas vilja att 

göra sitt yttersta utifrån att de ville ge sina klienter det bästa stödet för att kunna 

bli drogfria eller nyktra.  

 

7.3 Förslag på vidare forskning  

Baserat på de resultat som undersökningen producerat skulle fortsatt forskning 

kunna ske inom tre olika områden. Områdena som kommer att föreslås grundas på 

saker som observerats under studiens gång, men som inte varit möjliga att göra en 

fördjupning i inom ramarna för denna uppsats. Områdena i fråga är: klienternas 
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behov i förhållning till klass, socialsekreterares ovilja och osäkerhet att tala om 

klass samt klienters uppfattning och förhållning till klass.  

 

Resultatet från undersökningen påvisade att de deltagande socialsekreterarna 

arbetar utifrån klienternas behov. Dock visade undersökningen också att behov 

ökar och minskar utifrån vilka resurser eller kapital en individ har. Det hade 

därför varit av intresse att vidare undersöka kopplingen mellan behov och 

tillgången till kapital ur ett mer ingående perspektiv. En sådan undersökning hade 

inte nödvändigtvis behövt begränsas till klienter med missbruksproblematik, utan 

hade även varit intressant inom andra fält i det sociala arbetet. Syftet med att 

undersöka detta skulle vara att medvetandegöra eventuella klyftor rörande 

möjligheter för klienter inom socialtjänsten.  

 

Ytterligare en fråga att forska vidare om är socialsekreterarnas ovilja och 

osäkerhet kring att tala om klass. Detta kan ha många olika orsaker och en 

undersökning kring detta kan ge en mer djupgående förståelse för varför denna 

ovilja och osäkerhet föreligger. En sådan undersökning skulle kunna ge 

socialsekreterare perspektiv på den eventuella osäkerheten och oviljan att prata 

om klass och på så sätt skapa en större förståelse för deras egna tankar kring 

ämnet. Flera av de personer vi intervjuade uppgav dessutom att klass inte var 

något som det talades om på deras arbetsplatser. En undersökning inom detta 

område hade således även varit relevant för socialt arbete utifrån att den hade 

aktualiserat klassfrågan och kunnat bidra till att socionomer reflekterar mer kring 

hur de själva och deras klienter påverkas av klass.  

 

Avslutningsvis är även en undersökning kring hur klienter betraktar klass och 

uppfattar dess relevans ett möjligt forskningsproblem. Denna undersökning har 

endast redogjort för socialsekreterarnas uppfattning om hur klienter upplever 

stigma och skam. Undersökningen har inte redogjort för ett renodlat 

klientperspektiv, vilket är något som vi menar borde lyftas i framtida forskning 

kring klass och missbruk. Syftet med att framhäva klientperspektivet inom detta 

forskningsområde är detsamma som varför en vanligtvis eftersträvar ett 

klientperspektiv: genom att involvera klienterna ges de möjlighet att uttrycka sin 

åsikt kring frågor som berör dem. Detta är i sin tur viktigt för att kunna 
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vidareutveckla de insatser, metoder, resurser och interventioner som används för 

att hjälpa klienterna.  
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Bilagor 

Bilaga I - Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Information 

● Information om själva studien 

● Frivilligt/samtycke - rätt att ta tillbaka deltagande samt att hoppa över 

frågor 

● Inspelning 

● Godkännande av den transkriberade intervjun 

● Möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen 

● Frågor? 

  

Inledande frågor 

● Hur skulle du beskriva ditt nuvarande arbete?   

  

Definition av klass 

● Hur definierar du klass? 

● I uppsatsen utgår vi från klass som en sammansättning av olika kapital (= 

resurser) 

● Ekonomiskt kapital (ekonomiska tillgångar) 

● Kulturell kapital (kulturell smak + utbildning) 

● Socialt kapital (socialt kontaktnät) 

● → sammansättningen av dessa kan se olika ut - olika i olika situationer, 

kontextbundet 

● Försök att ha vår definition av klass i åtanke när du besvarar frågorna 

 

Uppfattning om klass i arbetet 

● Skulle du beskriva klass som en aspekt i förhållande till missbruk- och 

beroendeproblematik? 

● Vilka faktorer ökar sannolikheten att en klient blir beviljad en insats? 

 - Anser du att klass är en faktor? 

● Är klass något som ni diskuterar på din arbetsplats? 

● Finns det något ärende du minns idag där kapital var betydelsefullt (eget 

eller någon annans)? 

Perspektiv på klienter 

● Reflekterar du över dina klienters eventuella klasstillhörighet? 

● Vilken bakgrund är vanligast för era klienter? (socialt kontaktnät, 

ekonomi, kulturellt kapital bl.a. utbildning) 

● Vilken bakgrund är ovanlig hos era klienter? (socialt kontaktnät, ekonomi, 

kulturellt kapital bl.a. utbildning) 
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● Vad skulle du säga är de drivande faktorerna i att en insats/behandling för 

en klient är framgångsrik? (Fråga vidare om betydelsen av utbildning, 

socialt nätverk och personliga ekonomiska resurser) 

● Vi har läst att den del socionomer upplever det som svårare att möta 

klienter med lika hög, eller högre klass, än dem själva. Är detta något du 

känner igen dig i? 

  

Yttre påverkan från den politiska ledningen 

● Finns det formella direktiv från den politiska ledningen att ni ska fokusera 

på specifika grupper av era klienter? 

 - Utifrån din erfarenhet och kunskap, skulle du säga att det finns 

informella direktiv från den politiska ledningen som ni förväntas följa? 

● Anser du att det finns någon typ av klassaspekt på de direktiv som ni får 

från den politiska ledningen? 

● Hur skulle du beskriva fördelningen av beviljade insatser mellan klienter 

som har olika typer av kapital? 

Avslutande frågor 

● Vilka andra faktorer, utöver klass, anser du har betydelse i arbetet med 

missbruk? 

● Finns det något du känner att vi inte har berört nu som du anser är viktigt 

att ta upp/berätta? 

● Känner du fortfarande att det är okej att vi använder dina svar i vår 

uppsats? 

● Tack så mycket för ditt deltagande. 
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Bilaga II - Informationsbrev till skånska kommuner 

 

 
 

Information och förfrågan om deltagande i en 

intervjustudie om klass i arbete med missbruk 

 
Vi kontaktar dig då vi avser utföra en studie om klass inom missbruksarbete. 

Genom studien vill vi undersöka hur handläggare vid missbruksenheter (eller 

motsvarande) i Skåne län resonerar kring klass i sitt arbete. Intervjufrågorna 

kommer att handla om bland annat handläggarnas resonemang kring klienten, val 

av insatser och inverkan från kommunen och den politiska inriktningen. För att 

undersöka detta önskar vi genomföra intervjuer med examinerade socionomer 

som arbetat med handläggning av missbruk inom socialtjänsten i minst ett år. 

Intervjuerna beräknas ta ca en timme och kommer att spelas in. Deltagaren är fri 

att själv välja plats för intervjun. 

 

Den information som lämnas under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt 

och förvaras med varsamhet. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer 

informationen som samlats in att förstöras. Det är enbart vi som genomför 

studien, vår handledare och examinator som kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet. I den färdiga uppsatsen kommer enskilda personer och 

organisationer att avidentifieras. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

Vid avbrutet deltagande kommer allt material raderas och tas inte med i 

uppsatsen. 

 

Vi som gör undersökningen heter Angelica Schön och Hanna Nilsson och läser 

socionomutbildningen vid Lund Universitet. I utbildningen ingår ett 

examensarbete på grundnivå, vilket är anledningen till genomförandet av denna 

intervjustudie. 

 

Om du vill delta i studien eller har några frågor så hör gärna av dig. 

  

Lund 2019-04-02 

  

Studerande:                                       Handledare: 

Angelica Schön                                   Docent och universitetslektor 

Hanna Nilsson                                     Anna Angelin 

ha7811ni-s@student.lu.se                   anna.angelin@soch.lu.se 

076-310 16 25                                     070-915 07 63 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVreXLkbTiAhXjkYsKHdueA_oQjRx6BAgBEAU&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Logotyp_Lunds_universitet_(transp).png&psig=AOvVaw213EWrwJNRsAJkSB_WJ9ni&ust=1558786291343298
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Bilaga III - Informationsbrev till kommuner utanför Skåne                                                                                       

 
 

Information och förfrågan om deltagande i en 

intervjustudie om klass i arbete med missbruk 
  

Vi kontaktar dig då vi avser utföra en studie om klass inom missbruksarbete. 

Genom studien vill vi undersöka hur handläggare vid missbruksenheter (eller 

motsvarande) runt om i Sverige resonerar kring klass i sitt arbete. Intervjufrågorna 

kommer att handla om bland annat handläggarnas resonemang kring klienten, val 

av insatser och inverkan från kommunen och den politiska inriktningen. För att 

undersöka detta önskar vi genomföra intervjuer med examinerade socionomer 

som arbetat med handläggning av missbruk inom socialtjänsten i minst ett år. 

Intervjuerna beräknas ta ca en timme och kommer att spelas in. Intervjuerna kan 

ske över Skype eller telefon och deltagaren är fri att välja vilket av alternativen de 

vill. 

  

Den information som lämnas under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt 

och förvaras med varsamhet. När uppsatsen är färdig och godkänd kommer 

informationen som samlats in att förstöras. Det är enbart vi som genomför 

studien, vår handledare och examinator som kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet. I den färdiga uppsatsen kommer enskilda personer och 

organisationer att avidentifieras. 

  

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

Vid avbrutet deltagande kommer allt material raderas och tas inte med i 

uppsatsen.  

 

Vi som gör undersökningen heter Angelica Schön och Hanna Nilsson och läser 

socionomutbildningen vid Lund Universitet. I utbildningen ingår ett 

examensarbete på grundnivå, vilket är anledningen till genomförandet av denna 

intervjustudie. 

 

Om du vill delta i studien eller har några frågor så hör gärna av dig. 

  

Lund 2019-04-10 

  

Studerande:                                       Handledare: 

Angelica Schön                                   Docent och universitetslektor 

Hanna Nilsson                                     Anna Angelin 

ha7811ni-s@student.lu.se                   anna.angelin@soch.lu.se 

076-310 16 25                                     070-915 07 63 
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