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Abstract 

 
This is a qualitative study aimed to gain a deeper understanding of a client´s 

participation in collaboration meetings. Four clients that get interventions from the 

Social services have been interviewed with a semi-structured interview. After the 

intake of empirical data it has been made a content analysis. 

The research shows that a collaboration meeting is built out of social processes 

that can either create participation of the client or obstruct it. The study also shows 

that there are power differences in collaboration meetings and that these must be 

made visible continuously in order to create a more equal discussion. It has also 

emerged that there are factors at an individual, group and structural level which 

hinders or promotes client participation. 
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Sammanfattning 

 
Detta är en kvalitativ studie med syfte att få en djupare förståelse av klienters 

delaktighet i samverkansmöten. Fyra klienter från Socialtjänsten har intervjuats i 

en semistrukturerad intervju. Det har sedan gjorts en innehållsanalys på empirin. 

Studien visar att ett samverkansmöte är uppbyggt av sociala processer som 

antingen kan skapa delaktighet för klienten eller försvåra för densamma. Studien 

påvisar även att det finns maktskillnader i samverkansmöten och att dessa måste 

synliggöras kontinuerligt för att kunna skapa en mer jämlik diskussion. Det har 

också framkommit att det finns faktorer på individ- grupp- och strukturellnivå som 

försvårar eller främjar klientdelaktighet. 

 

Nyckelord: Klientperspektiv, brukarperspektiv, socialt arbete, möten, samverkan. 
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1. Bakgrund och problemformulering 
 

Föreställ dig att du är på ett möte, på detta möte ska du prata inför ett antal, för dig, 

okända människor. Lägg därtill att det du ska prata om är någonting som är väldigt 

privat för dig, någonting som du kanske gör allt för att dölja för alla andra.  

 

I den form av möte som beskrivs ovan ryms konflikter, både dolda och öppna. 

Dessa är konflikten mellan frihet och tvång, mellan makt och maktlöshet, mellan 

hjälp och skada, mellan jämlikhet och ojämlikhet, mellan system och individ 

(Skau, 2007, s. 16). Har man aldrig varit i kontakt med detta system tidigare kan 

det vara svårt att hantera dess strukturer. Systemet är uppbyggt av normer, regler, 

värdegrunder, maktmedel, ekonomiska resurser, formell kompetens, roller, 

strategier och givna rambetingelser. Men det är först i mötet med klienter som 

dessa betingelser blir synliggjorda, det är där man ser hur de professionella 

utformar sitt arbete baserat på ovannämnda system (Skau, 2007, s. 73). 

Evidensbaserad praktik är baserad på den senaste vetenskapliga kunskapen 

tillsammans med professionellas erfarenheter och brukaren/klientens värderingar 

och kunskap (Wigsell & Hansson, 2003, s. 70). Ett av Socialtjänsten mest 

grundläggande värden är den om klienter/brukares självbestämmanderätt, 

människors rättighet till integritet. Socialarbetare ska arbeta för att främja enskilda 

och gruppers resurser. 

 

”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 

och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet.” 

(Socialtjänstlag 2001:453) 

 

Mot bakgrund av Socialtjänstlagen är brukares och klienters egna erfarenheter och 

kunskaper viktiga för att kunna skapa rätt form av insatser (Wigsell & Hansson, 

2003, s. 11; Oscarsson, 2011, s. 39). Det finns många argument som påtalar vikten 

av brukardelaktighet, dessa argument finns på strukturell- grupp- samt individnivå, 

det är argument såsom medborgares demokratiska rättigheter samt klientens 

stärkta självbild som blir av att få vara delaktig (Socialstyrelsen, 2013, s. 16-17).  



   

 

    

2 
 

 

Om man jämför studier om delaktighet, är det få som handlar om delaktighet inom 

individ- och familjeomsorgen. Detta kan bero på att gruppen klienter inte är 

homogen och därigenom inte organiserar sig såsom andra brukargrupper. En annan 

orsak till detta fenomen kan vara att de som får insatser av individ- och 

familjeomsorgen skäms mer över sin situation, vilket i sig försätter dem i en mer 

utsatt position (Hultqvist, 2008, s. 23, 43). För att kunna förändra maktbalansen 

mellan klient och professionell behöver de maktskillnader som finns synliggöras. I 

socialstyrelsens rapport; Att ge ordet och lämna plats, står det skrivet ”att 

analysera maktrelationer innebär att såväl språkbruk, information och 

kommunikation samt mötesformer ses över” (Socialstyrelsen, 2013, s. 12). Hodge 

(2005) och Carr (2007) menar att ett sätt att se hur maktskillnader reproduceras är 

att undersöka hur diskursen mellan klienter och professionella konstrueras. Det blir 

därför relevant att studera hur klienters delaktighet konstrueras i samverkansmöten 

ur ett maktperspektiv. 

 

2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse av klienters delaktighet i 

samverkansmöten. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Vad är klienters uppfattning om delaktighet i samverkansmöten? 

2. Finns det maktskillnader under samverkansmötet? Och i sådana fall hur 

konstrueras dessa? 

3. Vilka faktorer främjar och försvårar för klientdelaktighet i 

samverkansmöten? 
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3. Begrepp 
 

Begrepp som kan ha flera definitioner eller vara svårdefinierbara förklaras under 

denna rubrik. 

Brukare/klient: I denna uppsats kommer dessa begrepp användas parallellt 

genomgående. Båda har en liknande definition i denna studie, en person som får 

insatser av en kommunal verksamhet. Skillnaden emellan klient och brukare är, i 

denna studie, att klienter får insatser av Socialtjänsten medan brukare får insatser 

av vård och omsorg. 

 

Samverkansmöten: I denna studie är detta definitionen av ett mötestillfälle där 

klientens insatser diskuteras eller sammanställs tillsammans två eller flera 

professionella. 

 

Brukardelaktighet: Med brukar-/klientdelaktighet menas att brukarna/klienterna på 

något sätt är delaktiga i den process som sker (Wigsell & Hansson, 2003, s. 16). I 

denna uppsats avses att brukaren är delaktig när denna får vara med i 

beslutsprocessen som berör vederbörandes insatser. 

 

Makt: Brukarmedverkan har setts som ett sätt att utjämna maktskillnader emellan 

system och individ (Wigsell & Hansson, 2003, s. 15-16). Makt kan vara både 

positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att den person som har makt kan 

hjälpa en annan människa, eller negativt om denna makt missbrukas (Skau, 2007, 

s. 13).  

Skaus (2007) definition av makt kommer att gälla även i denna studie. 

 

”Grunden till makt är olikheten mellan människor. Makt kan 

bygga på en människas frivilliga underkastelse under en annan, 

men den kan också ha sin grund i att vapen och våld kommit till 

användning. Makt kan användas i hjälpande syfte och makt kan 

användas till att skada. Ibland skadar användningen av makt trots 

att den var menad som hjälp” (Skau, 2007, s. 36)   
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4. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt av studien redogörs för den tidigare forskning som är relevant för 

studiens syfte vilket är att få en djupare förståelse av klienters delaktighet i 

samverkansmöten. De delar som kommer behandlas i detta avsnitt är brukar- och 

klientdelaktighet på en strukturell-, grupp och individnivå. 

 

4.1 Strukturell nivå 

Det finns strukturella och organisatoriska svårigheter med att få brukar-

/klientdelaktighet (jmf Wigsell & Hansson, 2003; Leung, 2011; Hodge, 2005; 

Carr, 2007). En del av dessa strukturella faktorer pekar på ojämlikheter i 

maktförhållandena mellan brukare och klienter, exempel på detta är 

socioekonomisk bakgrund hos klienten/brukaren samt klassfaktorer och kön. Man 

har sett hur personer med arbetsklassbakgrund oftare känner att de är till besvär 

när de framför sina åsikter än andra (Wigsell & Hansson, 2003, s. 35) ) Detta 

försvårar för dessa grupper att kommunicera sin vilja i kontakten med 

myndigheter. 

 

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del består av myndighetsutövning, det 

fattas beslut rörande enskilda personers liv och leverne. Socialtjänsten har insatser 

som är av kontrollerande art. Exempel på detta är när man som socialsekreterare 

kräver in intyg eller urinprov för att kunna behandla en ansökan om ekonomiskt 

bistånd (Wigsell & Hansson, 2003, s. 33). Hermodsson (1998) har gjort en 

kvalitativ studie som relaterar till detta. Hon menar att klienter inom Socialtjänsten 

i Sverige inte alltid är medvetna om sina rättigheter och möjligheter som kan 

stärka deras position. Många av dessa klienter har ett mindre socialt nätverk samt 

lägre utbildning, denna kombination skapar en större utsatthet.  Hermodsson 

(1998) menar vidare att det blir viktigt i socialt arbete att informera klienterna om 

deras rättigheter och möjligheter (Hermodsson, 1998, s. 262-263). Leung (2011) 

har gjort en kvantitativ studie som påvisar liknande resultat. Att brukare (äldre och 

handikappade) har högre andel brukardelaktighet än klienter (personer som har 

insatser från individ och familjeomsorgen). Denna studie visar att socialarbetare 

delar in brukare/klienter i två kategorier, de som förtjänar och de som inte förtjänar 

att vara delaktiga i beslutsprocessen. Brukare inom omsorgen kan inte påverka sin 
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situation och därför förtjänar de hjälpen medan klienter inom individ och 

familjeomsorgen kan påverka sin situation och därför förtjänar de inte att få 

påverka sina insatser. Socialtjänsten har en del att vinna genom att skapa en högre 

andel klientdelaktighet (Leung, 2011, s.43). Detta skulle ge en bättre arbetsallians, 

det vill säga, att socialarbetaren arbetar tillsammans med klienten och låter 

klienten vara expert på sitt liv. Detta kan leda till bättre resultat för klienten. I 

studien diskuteras dock att det måste till en strukturell och organisatorisk 

förändring för att göra detta möjligt (Leung, 2011, s. 51). 

  

De Jong och Berg håller delvis med om detta när de skriver sin artikel Co-

constructing cooperation with mandated clients. De menar att det inte finns någon 

form av modell för att arbeta med klienter som är tvingade till insats. Istället menar 

de att de modeller som finns är uppbyggda för klienter som valt att söka hjälp (De 

Jong & Berg, 2001, s. 361). I studien har De Jong och Berg utfört 

lösningsfokuserade intervjuer för att undersöka om detta kan vara ett bättre sätt att 

möta dessa klienter på. Studien påvisade att denna metod där de försöker få ett 

samarbete, istället för att försöka lära klienten eller konfrontera densamme, 

verkade fungera. Att lyssna på klienten och låta hen vara experten på sitt liv är en 

av de viktigaste delarna i de lösningsfokuserade intervjuerna (De Jong & Berg, 

2001, s.372).   

 

I studien Participation, Discourse and power, har det undersökts hur delaktiga 

brukare är i ett forum där professionella och brukare inom psykiatrin diskuterar 

verksamheten. Studien visar att normer i verksamheten hålls vid liv och att 

strukturella problem inte blir diskuterade.  Hodge (2005) menar att detta forum är 

handlingsorienterat, med det menas att de åsikter som brukare har enbart är 

relevanta om de kan vara ett instrument i diskursen (Hodge, 2005, s. 177). 

Diskursen i detta sammanhang är den diskussion som brukare och personal har 

tillsammans i det forum som skapats för att lyfta problem och åsikter om 

verksamheten. Hodge (2005) menar att man här kan se hur jämlik/ojämlik 

diskursen ter sig och att man genom detta kan se hur maktskillnaderna 

reproduceras genom samtalen mellan brukare och professionella (Hodge, 2005, s. 

177-178). Carr (2007) håller med Hodge (2005) om detta. Hon har gjort en 
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genomgång av tidigare forskning angående brukardelaktighet i England och 

Wales. Studien visar att det finns politiska och strukturella svårigheter med 

brukardelaktighet. En av dessa är den representativa demokratin, hon menar att de 

politiska representanterna inte kan veta vad brukarna/klienterna vill, att ett 

samhälle som gör bästa möjliga för så många som möjligt kan bli exkluderande för 

minoritets-grupper (Carr, 2007, s. 270). Carr (2007) och Hodge (2005) menar båda 

att ett sätt att synliggöra strukturella skillnader som finns i verksamheterna är att 

analysera diskursen (Carr, 2007; Hodge, 2005). 

 

 

4.2 Gruppnivå 

Det finns en ojämlikhet i maktförhållandena mellan brukare/klienter och 

professionella. Ett bra redskap för att väga upp denna maktstrukturella ojämlikhet 

är att använda sig av ett brukarperspektiv och att ha mer brukarinflytande i sin 

verksamhet (Wigsell & Hansson, 2003, s. 32-33; Socialstyrelsen, 2013, s. 12). 

Kvarnström, Hedberg och Cedersund (2012) har gjort en studie om professionellas 

syn på brukardelaktighet. Studieförfattarna menar att det på senare år blivit allt 

vanligare att arbeta i team och att ha interprofessionella möten. Utifrån detta anser 

de att det är relevant att studera vad professionella anser vara brukardelaktighet. 

De har gjort 15 intervjuer med olika professionella, i deras svar finner de olika 

uppfattningar om vad brukardelaktighet faktiskt är och att de skiljer sig betydligt 

åt. Uppfattningarna går ifrån att ha en uppfostrande uppfattning, socialarbetare 

uppfostrar brukaren. Till en process som skapar empowerment, hjälp till självhjälp. 

De kommer således fram till att det är viktigt inför samverkansmöten att 

professionella diskuterar vad brukardelaktighet är för dem, så att gruppen har en 

gemensam syn/uppfattning (Kvarnström, Hedberg, & Cedersund, 2012, s.303-

304).  

  

 

 

4.3 Individnivå 

Den kunskap som brukare/klienter delar med sig av är självupplevd och därför har 

den ett perspektiv som är svårt att få som professionell (Wigsell & Hansson, 2003, 

s. 11). Ett exempel på detta skulle kunna vara att man utifrån ser en synskadad 
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person som har problem att hitta i en butik, medan den synskadade själv kanske 

skulle kunna komma med konstruktiv kritik till butiken på vad som skulle kunna 

göra den bättre för synskadade. Dessa studier Kvarnström, Hedberg och 

Cedersund (2012) samt Kvarnström, Willumsen, Andersson-Gäre och Hedberg 

(2012) menar båda att det är få studier gjorda om brukardelaktighet från ett 

brukarperspektiv i just interprofessionella miljöer. Det de fann var att brukare hade 

olika åsikter om vad brukardelaktighet faktiskt är. I samverkansmöten spelar det 

roll vad brukaren lever i för kontext. Hur brukarens sociala situation ser ut 

tillsammans med brukarens handlingar och samspel med andra. Detta tillsammans 

med annat konstruerar mötet (Kvarnström, Willumsen, Andersson-Gäre, & 

Hedberg, 2012, s. 140-141; Kvarnström, Hedberg, & Cedersund, 2012). Det här är 

även en faktor som tas upp under strukturella faktorer, de olika nivåerna går ibland 

in i varandra. 

 

4.4 Sammanfattning 

I den tidigare forskningen som det redogjorts för ovan finns det många 

gemensamma drag. De visar att det är svårt strukturellt samt organisatoriskt att ha 

brukardelaktighet, framförallt i interprofessionella miljöer. Där finns också resultat 

i studier som visat att det är än svårare med brukardelaktighet inom individ- och 

familjeomsorgen än inom äldre- och handikappomsorgen. Detta på grund av den 

myndighetsutövning som genomsyrar verksamheten. Maktskillnader emellan 

brukare/klienter och professionella finns närvarande i möten och många studier 

pekar på att det finns många svårigheter med brukar-/klientdelaktighet inom dessa 

myndigheter. Några exempel är att klienter ofta inte blir informerade om sina 

rättigheter samt att de insatser som finns inte är uppbyggda efter klienter som blir 

tvingade till insats. Professionella och klienter har båda grupper olika åsikter om 

vad delaktighet är, både sinsemellan samt inom gruppen, detta försvårar för 

delaktighet. Det blir därför relevant för denna studie att analysera klienters 

delaktighet i samverkansmöten ur ett maktperspektiv. 
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5. Teori 
 

I detta avsnitt kommer det behandlas med vilka ögon, vi tillsammans ska läsa 

uppsatsen med. I första delen kommer social-konstruktivism att behandlas vilken 

är grunden till den symboliska interaktionismen som kommer användas som 

huvudteori i uppsatsen. Symbolisk interaktionism kommer att beskrivas med 

inriktning på roller och positioner i sociala processer, både på strukturell-, grupp- 

och individnivå. Detta är relevant i förhållande till det syfte som denna studie har, 

vilket är att få en djupare förståelse för klienters delaktighet i samverkansmöten. 

Man kan tolka det så att ett samverkansmöte är konstruerat av sociala processer 

och att det utvecklas olika, beroende på vilka positioner och förväntningar gruppen 

har på/i mötet. 

 

5.1 Social Konstruktivism 

En socialkonstruktivist anser att världen är uppbyggd av sociala processer, att vi 

människor ser världen genom den sociala verklighet som råder för oss. Denna 

verklighet blir färgad av hur vi ser på den, och detta förklaras genom vilken kultur 

vi lever i och vilka normer värderingar samt språk vi växer upp med. Sedan skapas 

verkligheten mellan olika människor med olika kultur, olika världssyn. Därefter 

när vi tittar på ett objekt eller en social situation har vi förhandlat fram en 

uppfattning om vad som sker eller vad tinget är tillammans (Wenneberg, 2001, s. 

12). 

 

5.2 Mead och symbolisk interaktionism 

5.2.1 Samhället och institutionen 

Mead (1976) menar att det finns generaliserade sociala attityder som är en 

organisering av det sociala samhället. Han menar att det finns många situationer 

som liknar varandra och att det därigenom finns vissa givna sätt att respondera på 

dessa situationer. Samhället har institutioner, exempelvis myndigheter, som är 

uppbyggda av grupper och sociala handlingar. De är organiserade så att de flesta 

av medlemmarna i samhället vet hur de ska agera gentemot dessa institutioner.  

Mead (1976) hävdar att alla medlemmar i det sociala samhället bestämmer över 

sitt eget jag, men är alltid en del av någonting större, en del av ett socialt samhälle. 

Det finns ett generellt handlingssätt i samhället i givna sociala grupper.  
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5.2.2 Den generaliserande andre och roller 

Mead (1976) fortsätter sedan med att förklara den generaliserande andre vilken är 

den roll som samhället ger olika grupper av människor. Den generaliserande andre 

är de förväntningar samhället har på en viss grupp (Mead, 1976, s. 120). 

Människor lever i grupper och i dessa grupper har vi olika positioner (Trost & 

Levin, 2010, s. 163). Enligt denna rollteori brukar fyra olika begrepp vara centrala 

dessa är, position, förväntningar, roll och beteende. Man kan inte ha en position i 

en grupp utan att det finns andra positioner (Trost & Levin, 2010, s. 164).  Till 

exempel när vi sitter i ett samverkansmöte på socialkontoret. Där har någon 

positionen som klient och någon har positionen som socialsekreterare, men utöver 

dessa har vi inofficiella/privata positioner som inte är lika synliga i den kontexten. 

När man är en del av en grupp förväntas man också bete sig på ett givet vis. Till 

exempel kan man inte ha positionen klient om inte positionen professionell finns i 

gruppen.  

 

Förväntningar handlar om hur man i denna position förväntas bete sig. Olika 

beteenden är kopplat till olika positioner eller roller. Med detta menas att 

förväntningarna på de olika positionerna, eventuellt, skapar ett visst 

beteendemönster. Roller är den process som dessa begrepp tillsammans skapar. 

Man agerar alltså utefter en roll (Trost & Levin, 2010, s. 164-165). Detta är dock, 

mer komplext, än vad det framstår som. En människa har nämligen inte enbart en 

roll eller enbart en position, en människa består av många olika positioner som hen 

identifierar sig med. De olika positioner som varje person innehar blir olika tydliga 

beroende av vilken kontext denne befinner sig i. 

 

5.2.3 Leken och spelet 

Mead (1976) menar att Jaget, vilket kan förklaras som den identitet en människa 

har, konstrueras när vi responderar på varandras handlingar. Han menar att vi 

börjar lära oss detta från mycket tidig ålder tills vi är vuxna människor, men att det 

är en fortgående process som aldrig slutar. Mead (1976) menar att när barn leker 

med varandra och, i leken, ikläder sig olika roller tränar de även sin förmåga att 
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förstå sociala processer. När barnen senare börjar spela spel har de utvecklats så 

pass mycket att de kan ta varandras positioner och försöka att förutse vad 

kamratens nästa steg blir. Detta gör barnen för att kunna finna bästa möjliga drag 

för sig själv. Detta gäller både i spelet och i det sociala livet (Mead, 1976, s. 119-

121).  

  

6. Metod 

 

6.1 Design 

Eftersom denna studie strävar efter att få en djupare förståelse av klienters 

delaktighet i samverkansmöten kommer den vara kvalitativ. Detta eftersom 

kvalitativ forskning strävar efter att förklara och förstå den sociala verkligheten 

(Bryman, 2011, s. 340-341). Intaget av empiriskt material består av 

semistrukturerade intervjuer med klienter från Socialtjänsten, och analysen som 

gjorts är en innehållsanalys. Denna form av design är den som bäst passar 

ändamålet med studien, vilken är att få en djupare förståelse av brukares 

delaktighet i samverkansmöten. För att få fram bästa möjliga information i det 

tidsspann studien har, har klienter intervjuats. Intervjuerna behandlar deras 

erfarenheter av samverkansmöten samt deras delaktighet i de mötena.  

 

6.2 Population och urval 

Populationen är den grupp av beståndsdelar som urvalet tas ifrån (Bryman, 2011, 

s. 179). Den population som undersökts i denna studie är klienter som fått insatser 

från Socialtjänsten. Urvalet är de enheter som blir utvalda ur den grupp av enheter 

som kallas population. Urvalet är ett bekvämlighetsurval utifrån den aspekten att 

insamlingen av det material som sker har inhämtats utifrån de personer som var 

tillgängliga igenom studieförfattarens informella kontaktnät (Bryman, 2011, s. 

194). Detta val gjordes på grund av det korta tidsspann som denna studie har.  

 

Materialet samlades in från två olika medelstora kommuner i mellersta Sverige. 

Totalt har fyra personer intervjuats. De första två klienterna som blivit intervjuade 

har haft kontakt med en och samma kommun i mellersta Sverige. Den tredje 

klienten har haft kontakt med en annan kommun i mellersta Sverige. Den fjärde av 

de intervjuade har haft kontakt med Socialtjänsten i ett annat Europeiskt land och 
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är således inte i en svensk kontext. Klienterna har haft kontakt med ekonomiskt 

bistånd i tre av fallen och familjeomsorgen i ett av fallen. Gemensamt för dessa 

klienter är att de har varit på samverkansmöten där de medverkat som klient, vilket 

även var ett av kriterierna för att få vara med i studien. De kriterier som 

respondenterna behövde uppfylla var att de var vuxna och har/har haft insatser från 

Socialtjänsten samt att de varit på minst ett samverkansmöte där minst två stycken 

professionella medverkade och att klientens insatser diskuterades eller 

samordnades på mötet. 

 

6.3 Datainsamling och intervjuguide 

Empiriska data har inhämtas i form av semistrukturerade-intervjuer med klienter 

från Socialtjänsten (se bilaga 2). Intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant 

och analyserats. En semistrukturerad intervju är en form av intervju som innehåller 

specifika teman som det därefter ställs relevanta frågor omkring. Dessa frågor är 

inte fasta i den mening att de måste ställas såsom de står i intervjuguiden utan de 

kan flyttas till en annan tid i intervjun och forskaren kan ställa nya frågor som 

berör det respondenten berättar för forskaren (Bryman, 2011, s. 415). I denna form 

av intervjuer är det viktigt att den som utför intervjun har en sensitivitet och 

förförståelse om ämnet. Vilket leder till att följdfrågorna utföraren ställer blir mer 

precisa och relevanta utifrån det ämnet som berörs (Bryman, 2011, s. 415). De 

teman som bestämts i intervjuguiden är direkt kopplade till den tidigare forskning 

och teori som det redogjorts för i studien.  

 

Det första frågetemat är klientens bakgrund, såsom exempelvis ålder, 

arbetslivserfarenhet, föräldrars arbetslivserfarenhet samt deras utbildningsnivå. 

Detta för att få en överblick av vilken socioekonomisk status som finns i klientens 

historia. Detta är relevant utifrån den tidigare forskning som är aktuell i denna 

studie. Vilken visar att socioekonomisk status har ett samband med hur delaktig 

man vågar vara inom Socialtjänsten/sociala omsorgen. 

 

Det andra frågetemat är själva samverkansmötet. Där ryms frågor såsom vad 

delaktighet är för klienten, samt hur klienten ansåg att personalen på mötet 

agerade. Dessa ämnen tas upp som frågor därför att det i tidigare forskning visats 
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att klienter och professionella har olika uppfattning om vad brukardelaktighet är, 

både inom grupperna professionella, klienter/brukare men också sinsemellan.  

I samband med dessa frågor ställdes frågor om hur man själv önskar att man agerat 

och hur man önskar att de professionella hade agerat. Detta för att kunna få en 

djupare analys och en form av jämförelse med vad som faktiskt hände på mötet 

och hur man önskar att det hade varit på samverkansmötet. Här ryms också frågor 

som behandlar känslan av att vara på samverkansmötet, exempelvis om klienten 

berättade något som var privat och hur det i sådana fall fick denne att känna. Detta 

för att få en djupare förståelse av klienternas känslor i samband med själva mötet.  

 

Det tredje frågetemat i intervjuguiden är makt i samverkansmöten. Under det 

temat ställs frågor som till exempel om klienten kände att hen kunde påverka vad 

som bestämdes. Här ryms frågor om språkets betydelse. Förstår klienten alltid vad 

som sägs på mötet? Och ger de professionella klienterna möjligheten att fråga ifall 

de inte förstår?  

 

Kontakt togs med respondenterna via PM (private message) på Facebook, där 

skickades missivbrevet (Se bilaga 1). Studieförfattaren förstärkte i missivbrevet att 

man när som helst får säga att man inte vill bli intervjuad och att det är helt och 

hållet upp till respondenten själv om man vill vara delaktig i detta. Intervjuerna 

genomfördes efter godkännande av respondenterna i tre av respondenternas hem 

och en av respondenterna valde att bli intervjuade i en av respondentens vänners 

hem.  

 

6.4 Analysprocess 

Analysprocessen startade redan under skapandet av intervjuguiden. Där skapades 

teman utifrån den tidigare forskning och den teori som denna studie innehåller, 

detta finns beskrivet närmre under rubriken datainsamling och intervjuguide. 

Sedan har intervjuerna transkriberats ordagrant. 

 

Materialet har sedan analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 

innehållsanalys innebär att man söker efter teman och gemensamma nämnare i det 

skrivna materialet (Bryman, 2011, s. 505). I denna studie är det nedskrivna 
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materialet de transkriberade intervjuerna. När man gör en kvalitativ 

innehållsanalys innebär det att man söker efter meningsenheter i den kontext som 

materialet befinner sig i. Synsättet som denna metod använder sig av är 

kontextberoende, konstruerad och subjektiv (Lundman & Graneheim, 2002, s. 

188). Man menar alltså att den analys man gör av det transkriberade materialet är 

beroende av i vilken kontext, respondenten befinner sig i. I kvalitativ 

innehållsanalys finns det olika tolkningsnivåer på det materialet man analyserar. 

Man har en konkret bild av det som faktiskt står nedskrivet men även en djupare 

nivå som består av de tolkningar forskaren gör. I dessa tolkningar försöker 

forskaren sedan finna teman och gemensamma nämnare (Lundman & Graneheim, 

2002, s. 189).  

 

När alla fyra intervjuerna var ordagrant transkriberade läste studieförfattaren 

igenom dessa flera gånger för att finna meningsbärande enheter och gemensamma 

teman i intervjuerna. Meningsbärande enheter är de delar av intervjuerna som 

relaterar till varandra, där respondenterna har resonerat liknande och till exempel 

beskrivit en känsla av samma fenomen på liknande sätt (Graneheim, Lundman, 

2003, s. 106). Teman är det som tillsammans med de meningsbärande enheterna 

konstruerar mening i det resultat som produceras av författaren (Graneheim, 

Lundman, 2003, s. 107). 

  

Studieförfattaren delade upp intervjuerna i tre analysteman vilka är delaktighet för 

klienterna, maktskillnader i samverkansmöten och vad som främjar samt vad som 

försvårar för delaktighet i samverkansmöten. Därefter kategoriserades de 

meningsbärande enheterna efter dessa teman och placerades i kuvert beroende på 

vilket tema dessa tillhörde. Efter detta lästes citaten igenom flera gånger igen för 

att kunna koda dessa och sammanställa till ett resultat. 

 
 

6.5 Litteratursökning 

Litteratursökningar har gjorts i fem olika databaser (se bilaga 3). Den första 

databasen var Scopus, där användes sökord såsom ”service user participation AND 

social work”, sökningen inkluderade enbart vetenskapliga artiklar. Resultatet blev 

då 198 poster varav många var skrivna utifrån andra professioners perspektiv som 
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till exempel lärare eller sjuksköterskor men 10 stycken ansågs vara relevanta. Efter 

närmare granskning av dessa artiklar uteslöts fyra stycken och då återstod sex 

stycken som är relevanta och användes i studien. Därefter gjordes sökningen 

”service user participation AND social work AND meetings”, denna sökning fick 

18 träffar varav en var relevant. I summon söktes det efter ”brukarmedverkan 

OCH möten”, fick av den sökningen 7 i resultat där 1 ansågs vara relevant. En 

annan sökning gjordes efter ”brukarcentrerade möten”, 3 i resultat men ingenting 

nytt. I Sociological abstracts, Pshycinfo och Social services abstracts söktes det 

med sökorden ”user participation AND meetings AND social work”, fick då 14 

resultat varav några hittats tidigare och andra var irrelevanta för denna studie. Inför 

denna studie har studieförfattaren sökt i det lokala bibliotekets databas efter böcker 

angående brukardelaktighet samt om socialt arbete och möten. Studieförfattaren 

har också gjort sökningar på Socialstyrelsens hemsida där två rapporter som 

behandlar brukardelaktighet ansågs lämpliga (se bilaga 3). Studieförfattaren har 

fått tips från handledare Kari Jess på relevant litteratur samt använt en del böcker 

som lästs genom utbildningen. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Inför denna studies empiriska inhämtning har det gjorts en reflektion utifrån 

blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

(se bilaga 4). Frågor som behandlades var om respondenterna kunde komma att 

påminnas om traumatiska händelser eller känna intrång i deras privatliv. Men 

eftersom intervjuerna inte skulle behandla deras privatliv eller vad som sades på 

mötet, togs beslutet att det inte kan orsaka skador. Det som skulle behandlas var 

strukturer i mötet. Det var enbart vuxna respondenter och samtliga finns i 

studieförfattarens informella kontaktnät, vilket eventuellt gör att respondenterna 

lättare kan återkoppla till studieförfattaren vid frågor och funderingar och därmed 

minskar risken för skada för respondenten.      

  

De fyra olika forskningsetiska principer som finns inom svensk forskning kommer 

följas och dessa är: 

1. Informationskravet, detta innebär att man som forskare skall informera om 

sitt syfte till alla berörda samt att informera om att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som har rätt till att avbryta sin medverkan i studien.  
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2. Samtyckeskravet. Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma om sin 

medverkan i studien. Om minderåriga skall medverka i studien behöver 

vårdnadshavare underrättas, men i denna studie är inte detta aktuellt. 

3. Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter som framkommer i studien kommer 

att behandlas med konfidentialitet. Enbart jag som studieförfattare kommer 

att ha tillgång till allt material som rör dessa intervjuer, med detta menas 

den transkribering som kommer göras samt de inspelningar som kommer 

finnas av intervjuerna. Allt material kommer att avidentifieras och det 

kommer vara fingerade namn och fingerad ort. Allt material kommer efter 

avslutad studie att förstöras. 

4. Nyttjandekravet. Det material som insamlas om personer som ingår i 

studien får endast användas till denna studie (Bryman 2011, s. 131-132). 

 

Denna information har i denna studie getts både muntligt och skriftligt. Först 

genom ett missivbrev som vänt sig till de klienter som intervjuats (se bilaga 1).  

Det var viktigt att de personer som skulle intervjuas fick läsa igenom detta brev i 

lugn och ro några dagar innan intervjun skedde, detta för att respondenterna skulle 

kunna tänka igenom sitt samtycke ordentligt innan. Därefter har samtycke tagits 

igen innan intervjuerna startat. Det var viktigt för studieförfattaren att 

respondenterna skulle vara medvetna om vad som skulle tas upp samt vad som inte 

skulle tas upp.  

 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om ifall en annan forskare kan göra om samma studie och få 

liknande resultat (Bryman, 2011, s. 49-50). Detta försöker studieförfattaren uppnå 

genom att så tydligt som möjligt beskriva varje steg i studien. 

 

Validitet är frågan ifall en forskare faktiskt mäter det som avser att mätas 

(Bryman, 2011, s. 49-50). Validitet kan delas in i extern validitet och intern 

validitet. Med extern validitet menas om resultatet är generaliserbart till en annan 

kontext eller inte (Bryman, 2011, s. 352). Denna studie är kvalitativ och det är 

enbart fyra intervjuer gjorda. Urvalet är ett bekvämlighetsurval genom 

studieförfattarens informella kontaktnät. Det är svårt att påstå att respondenterna är 

representativa för gruppen klienter, eftersom respondentgruppen består av klienter 



   

 

    

16 
 

från studieförfattarens informella kontaktnät.  Att generalisera resultatet blir 

därmed mycket begränsat. Däremot stödjer tidigare forskning på nationell- och 

internationellnivå de resultat som framkommer i studien, att strukturella faktorer 

kan påverka hur delaktig klienten/brukaren kan vara. Det blir således upp till 

läsaren att avgöra om studien är gjord på ett sådant sätt att den blir överförbar till 

andra kontexter eller inte. 

 

Intern validitet berör frågan om forskarens empiriska material stämmer överens 

med de resultat som forskaren kommer fram till (Bryman, 2011, s. 352). För att 

försöka uppnå detta kommer varje del av uppsatsen att förklaras noggrant för att få 

en så hög transparens som möjligt. Det har refererats till både internationell och 

nationell forskning rörande ämnet brukar-/klientdelaktighet vilket stärker den 

interna validiteten. Studieförfattaren har e-mailat varje respondent deras 

transkriberade intervjuer för att få deras godkännande att materialet var korrekt. 

Studieförfattaren fick, ifrån samtliga fyra respondenter, godkännande av 

transkriberingen. Bryman (2011) menar att respondentvalidering är ett sätt att höja 

trovärdigheten på studien, att det höjer den interna validiteten (Bryman, 2011, s. 

354). 

 

6.8 Metoddiskussion  

I starten på denna studie var tanken att göra audio-inspelningar av 

samverkansmöten och därefter analysera det materialet med en diskursanalys. Men 

på grund av att det inte fanns några möten på de arbetsplatser som studieförfattaren 

fått tillgång till, via cheferna på avdelningarna, blev det nödvändigt att byta 

insamlingsmetod. Studieförfattaren gjorde därefter en metodändring till att istället 

intervjua klienter som varit på samverkansmöten. Eftersom tiden hade gått fanns 

det inte möjlighet med ett strategiskt urval och det blev därför ett 

bekvämlighetsurval. Alla klienter finns i studieförfattarens informella kontaktnät 

och detta skulle kunna ses som en svaghet i studien men studieförfattaren ser det 

som en eventuell fördel. Det finns en möjlighet att respondenterna inte såg 

studieförfattaren som en forskare eller socialarbetare och därmed inte som en 

representant för det som diskuterades. Detta skulle ha kunnat skapa en större 

trygghet hos respondenterna att prata fritt om Socialtjänsten. De behövde inte 
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heller lägga energi på att lära känna en ny person eller släppa in en ny person i sitt 

liv. Det bör tilläggas att det faktum att respondenten befinner sig i 

studieförfattarens informella kontaktnät, i sig, inte betyder att man som respondent 

skulle vara mindre lämpad att bli intervjuad om Socialtjänstens samverkansmöten. 

Alla klienter har uppfyllt de kriterier som var ett måste för att medverka i denna 

studie, dessa kriterier var att klienterna måste vara vuxna personer som har haft 

eller har insatser från Socialtjänsten samt har varit på samverkansmöten där två 

eller flera professionella har medverkat. Däremot är det svårt att påstå att de 

respondenter som använts skulle vara representativa för gruppen klienter. Bryman 

(2011) menar att när man gör ett bekvämlighetsurval är det omöjligt att veta om 

just de respondenterna är representativa för gruppen som helhet och att det därför 

blir omöjligt att generalisera resultaten. Å andra sidan blir då, de resultat man får 

fram, inte slutgiltiga resultat, utan utgör istället material för fortsatt forskning 

(Bryman, 2011, s. 194-195). 

 

En av respondenterna är uppvuxen i en annan kontext än den svenska. 

Respondenten är uppvuxen i ett annat europeiskt land där välfärdssystemet är 

likvärdigt det svenska. Det skulle kunna ha påverkat studiens resultat i fråga om att 

respondenten eventuellt haft en annorlunda syn på Socialtjänsten än de personer 

som är uppväxta i en svensk kontext. Intervjuerna påvisar dock att samtliga 

respondenter har känt sig både delaktiga och inte delaktiga. Svaren på frågorna har 

inte påvisat att de olika kontexterna har haft betydelse i detta sammanhang.  

 

Respondenterna har olika kön, en man och tre kvinnor har blivit intervjuade, något 

tydligt samband mellan kön och delaktighet i samverkansmöten har inte märkts.    
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7. Resultat / Analys 
 

Kapitlet är uppdelat utifrån de tre analysteman som presenteras i metoddelen: 

Delaktighet, makt och främjande/försvårande faktorer för delaktighet. De två sista 

ansnitten är indelade i strukturell- grupp- och individnivå för att sedan koppla den 

tidigare forskning och teori som berör dessa olika nivåer. Alla respondenter har 

haft/har kontakt med Socialtjänsten, tre har eller har haft insatser från ekonomiskt 

bistånd och en har haft insatser från familjeomsorgen. Samtliga respondenter har 

blivit avidentifierade och fakta som skulle kunna komma att påvisa vem 

respondenten är har bytts ut. Däremot kommer det inledas med en kort 

grundläggande beskrivning av respondenterna för att läsaren lättare ska kunna 

tolka materialet. 

 

Respondent Kön/ålder Sysselsättning 

under tiden 

för intervjun 

Antal år med 

insatser från 

Socialtjänsten / 

Tid sen senaste 

insats 

Föräldrars 

sysselsättning 

Avdelning på 

Socialtjänsten 

Etnicitet 

1 Kvinna/30 Arbetar 10 år/3 

månader 

Arbetande Ekonomiskt bistånd Svensk 

2 Kvinna/25 Arbetslös 7 år/ Pågående 

insatser 

Arbetslösa Ekonomiskt bistånd Svensk 

3 Kvinna/25 Sjukskriven 6 år/ 1 år Arbetande Ekonomiskt bistånd Svensk 

4 Man/25 Studerande 8 år/3 år Sjukskriven Familjeomsorgen/IFO Europeisk 

  

 

7.1 Delaktighet 

På frågan vad klientdelaktighet är för respondenterna hade samtliga liknande svar. 

Det var svar såsom; att man som klient får vara med och bestämma, att man kan 

komma med förslag. Att man blir tillfrågad och tillåts ha en åsikt.  

 

”Att man ska vara med och bestämma och komma med förslag 

åså” (Respondent 3) 

 

En annan respondent uttrycker det såhär. 

 

”Att vi jobbar tillsammans som ett team istället för att dom jobbar 

och jag bara får följa med.” (Respondent 1) 
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Att få ha en åsikt verkar vara delaktighet. 

 

”Att bli tillfrågad och att få ha en åsikt om de beslut som tas” 

(Respondent 4) 

 

Respondent 2 hade en lite annan åsikt om vad klientdelaktighet var, hon menade 

att det handlade om hur delaktig man var i sin egen plan och att man som klient 

hade ett eget ansvar i sin plan. Med plan menade respondenten de insatser som 

denne har, hon menade att man hade ett eget ansvar att bli delaktig i sin egen 

situation medan de andra menade att det var när man fick vara med att bestämma. 

Skillnaden mellan de olika respondenterna menar studieförfattaren är att den 

respondent som menade att man som klient själv hade ett ansvar som klient 

kommer från en annan socioekonomisk bakgrund än de andra respondenterna, 

hennes föräldrar arbetar inte och har en lägre utbildningsnivå. Detta går att jämföra 

med Wigsell och Hanssons studie (2003) vilket visar att personer som kommer 

från en bakgrund där man har lägre socioekonomisk status ibland har svårare att 

framföra sina åsikter och vill inte gärna vara till besvär (Wigsell & Hansson, 2003, 

s.35). 

 

På frågan om de kände sig delaktiga i samverkansmöten svarade samtliga 

respondenter att de varit delaktiga ibland och ibland inte.  

 

”Det har varierat väldigt mycket, det har det. Oftast nej, det känns 

lite som om många pratar över huvudet på en, Stina säger si eller 

Stina säger så och inte så mycket vad säger du nu?” (Respondent 

3)  

 

När de fick vara delaktiga kändes det bra, de kände att deras åsikter spelade roll 

och att socialarbetarna lyssnade. Respondent 1 förklarade att hon kände det som 

om det blev lättare att få någonting att hända, och att genom att socialarbetarna 

lyssnade var det även lättare att ta in deras information.  

 

Alla respondenter har upplevt hur det är att inte få vara delaktig. På frågan hur det 

kändes svarade respondent 4 att det kändes som om man förlorade kontrollen över 
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sitt eget liv, studieförfattaren ställde då en följdfråga hur det kändes när man 

förlorade kontrollen och respondenten svarade det gör att man känner sig ledsen 

och värdelös. Respondent 1 förklarar att man känner sig misstrodd och överkörd 

när man inte tillåts vara delaktig. Samma respondent fortsatte med att det bästa 

som socialarbetarna tycker kanske inte är det bästa för respondenten.  

 

”Man känner sig ju lite grann som en spelpjäs eller någonting som 

dom bara flyttar runt dit dom tycker att det passar och inte riktigt 

lyssnar på om man själv tror att det kommer att gå bra. Det känns 

ju inte bra, man känner sig ju maktlös.” (Respondent 3) 

 

 Det finns en önskan bland respondenterna att kunna vara mer bestämd i 

samverkansmöten, att kunna vara tydligare i hur man vill lösa situationen själv 

samt att när man är tydlig och bestämd att man även blir lyssnad på av de 

närvarande professionella.  

 

 ”Jag önskade att jag stod upp för mig själv” (Respondent 4) 

  

Det verkar som om respondenterna efter tid blir mer säkra i sin roll, se nedan. 

 

”Jag har börjat bli lite som jag önskade att jag var i möten. Öhm 

mera framåt våga stå upp för mig själv. Ifrån början var det nog 

bara sitta där å liksom titta ner lite undergivet och säga ja frun 

eller nej frun, men vad heter det ha lite mer skinn på näsan. Det 

blir ju så när man varit med om det så många gånger då blir man 

ju van med det” (Respondent 3) 

 

Detta tyder på att klienterna är väl medvetna om vilken position de har i rummet. 

Deras makt är mindre i förhållande till de professionellas. Respondenterna är 

medvetna om att de måste vara tuffare/hårdare för att kunna få sin vilja igenom. 

Detta tolkar studieförfattaren som att respondenterna har ett givet sätt hur man bör 

handla gentemot Socialtjänsten men inte alltid vågar. Att de generella sociala 

attityderna om Socialtjänsten är att de har makten att bestämma över en klients liv. 

Klienterna är medvetna om de sociala processer som ryms i ett möte och 

respondenterna menar att när man varit med på många möten vet man mer vad det 

handlar om, att man vänjer sig.  
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Tidigare forskning menade att Socialtjänsten skulle ha mycket att vinna om man 

införde högre andel klientdelaktighet (Leung, 2011, s. 43). Utifrån dessa intervjuer 

verkar det stämma. Att man som klient känner att man förlorar kontrollen över sitt 

liv när man inte får vara delaktig skulle kunna vara en faktor som försvårar för 

Socialtjänsten att hjälpa klienten, detta påvisar också tidigare forskning som säger 

att delaktighet skapar högre självkänsla (Socialstyrelsen, 2013, s. 16-17). De 

identiteter en klient och socialarbetare har i mötet konstrueras fortgående. 

Tillsammans under mötet skapas det en generell social attityd vilken ibland 

innefattar delaktighet och ibland inte. Detta går att jämföras med Meads (1976) 

teori om generaliserade sociala attityder (Mead, 1976, s.186-187). En av 

respondenterna menade att det med tiden blivit lättare att veta hur man ska agera i 

samverkansmöten, detta tyder på att processen är fortgående och att desto mer man 

lär sig av de sociala processer som pågår i mötet desto säkrare blir man som klient.    

 

7.2 Makt 

Det finns många olika saker som kan påverka hur vi känner oss i en grupp. Det kan 

vara sättet på vilket någon pratar med oss eller det vilken information man väljer 

att delge. Respondenterna har på vissa möten kunnat påverka vad som skedde och 

på vissa inte. I denna del kommer det redogöras för klienternas syn på 

maktskillnader på en strukturell- grupp- och individnivå. 

7.2.1 Strukturell nivå 

En av frågorna berörde om respondenterna var medveten om sina rättigheter 

gentemot Socialtjänsten. Tre av respondenterna berättade att de inte varit 

medvetna om sina rättigheter men att de sökt efter dessa på annat håll, en hade fått 

information av en anhörig och den andra hade sökt informationen själv på internet 

den tredje hade frågat efter flera möten gällande en specifik insats vilka rättigheter 

hen hade.  

  

”Ja man undanhåller liksom information, för att man får sitta och 

läsa sig till att det här har jag rätt att söka så man kanske behöver, 

ja men, vinterkläder till barnen, att ja men, man har ju rätt att 

söka till i princip vad som helst, det värsta man kan få är ju ett nej. 

Men dom kommer ju inte säga till dig att ja men prova och sök så 
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kanske vi kan ge dig lite pengar så du kan köpa skor och jacka till 

ditt barn, det kommer dom inte, utan dem kommer säga att det får 

du lösa. För att du sparar ju dom pengar, å det är tyvärr det de 

mest handlar om just nu, spara pengar” (Respondent 2) 

 

Inte fått sina rättigheter förklarade. 

 

”Nej, min familj jag bodde hos, berättade för mig om mina 

rättigheter och vad jag hade rätt till, men innan det hade ingen 

sagt nånting” (Respondent 4) 

   

Det översta citatet tyder på att respondenten anser att Socialtjänsten försöker spara 

pengar istället för att hjälpa klienterna. Varifrån respondenten fått detta 

kommunicerat är omöjligt att veta men det tyder på att respondenten tror att 

Socialtjänsten behöver spara pengar, vilket kan skapa en osäkerhet hos klienten. 

Det kan vara en faktor som gör det svårare för klienten att göra sin röst hörd. 

Klientens känsla kan bli att kämpa för sin rättighet gentemot ett helt system och 

inte gentemot den handläggare som behandlar ansökan. Detta skulle kunna utgöra 

en del av den maktlöshet som respondenterna ibland känner vilken blir extra tydlig 

vid samverkansmöten. Detta går att jämföras med Hermodssons (1998) studie som 

säger att en del klienter inte är medvetna om deras rättigheter (Hermodsson, 1998, 

s. 262). 

 

7.2.2 Gruppnivå 

Respondent 4 beskriver hur han kunde bestämma vilka som skulle vara med på 

mötet men ingenting annat. Respondent 2 berättar att hon hade stöd av sin kurator 

genom mötet, respondenten kände att de andra professionella inte lyssnade, men 

att de lyssnade på kuratorn istället. Kuratorn blev ett hjälpmedel för att få de andra 

professionella att förstå. När respondenterna inte haft bra samverkansmöten har de 

inte kunnat påverka någonting alls eller väldigt lite. 

 

”I dom där det inte gått bra har jag inte kunna påverka någonting, 

absolut ingenting, jag har bara blivit ifrågasatt i princip men 

aldrig kunnat egentligen ge ett riktigt svar heller, som nån har 

lyssnat på” (Respondent 1) 
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Studieförfattaren frågade respondenterna om de kände sig underlägsna eller 

jämställda på samverkansmöten. Respondent 3 svarade att man känner sig inte 

jämställd i en sådan situation därför att de andra har makten. Respondent 2 menade 

att de professionella kan bestämma i princip vad som helst och sedan komma 

undan med det. Att ingen skulle lyssna på en klient iallafall. Respondent 2 säger 

såhär på frågan om vad som spelar in att hon känner sig underlägsen. 

 

”Men det är ju det i grund och botten att dom kan sitta och 

bestämma i princip vad dom vill nästan och komma undan med 

det, för att jamen dom har liksom ett officiellt jobb. Går man ut 

och säger att nu sitter hon och säger såhär å det kanske är rent åt 

helvete amen du som är så korkad, du borde ju jobba med det där 

för du kommer aldrig att få något bättre typ, kanske nått sånt där, 

å så säger man det till nån, då kanske dem säger att jamen det 

skulle hon aldrig säga, eftersom hon är ju liksom pålitlig 

tjänstekvinna då, det är ju klart att vem tror man på?”[…] 

(Respondent 2) 

 

Detta tyder på att det finns generella attityder som pekar på att klienter är mindre 

trovärdiga än socialarbetare. Att rollen klient skulle vara mindre trovärdig än 

rollen socialarbetare. De trodda förväntningarna som finns på en klient, utifrån en 

klients ögon, verkar inte vara samma som de trodda förväntningarna på en 

socialarbetare. Detta gör att socialarbetaren får mer makt än klienten. Man kan 

jämföra detta med den rollteori som visar att olika sociala grupper har olika 

förväntningar på sig och därmed skapar olika grupper olika roller för sina 

innehavare (Trost & Levin, 2010, s.164-165). 

 

Respondent 2 hade varit på ett samverkansmöte där de professionella hade pratat 

ihop sig innan om vad som skulle tas upp samt att respondenten skulle vara 

tvungen att närvara själv trots att hon alltid har med sig stöd i form av sin närmsta 

vän. Detta informerades det om minuterna innan själva mötet skulle starta.  

 

[…] ”och jag kände mig fruktansvärt kränkt över att dom kommer 

precis när vi ska in på ett möte, ja men, du får inte ha med hen in, 

du får inte ha med någon. Ja men då går vi in och sätter oss och 
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då börjar läkaren ja men vi har bestämt att du ska sitta med själv, 

så dom satt liksom och gaddade ihop sig allihopa att jag skulle 

sitta där själv och prata för mig själv, men hen skulle ju bara sitta 

med och lyssna för jag kommer inte ihåg allting själv” […] 

(Respondent 2)  

 

Här försöker de professionella utöva sin makt över klienten genom att bestämma 

att klienten inte får ha med sitt stöd in på mötet. Detta tyder på att klienten får en 

lägre andel makt i förhållande till de professionella som fanns närvarande. Detta 

visar också Wigsell och Hanssons (2003) studie att det finns en ojämlikhet mellan 

professionella och brukare/klienter (Wigsell & Hansson, 2003, s. 32-33). Klienten 

kände sig redan utsatt på grund av att hon hade svårigheter att komma ihåg möten 

och den utsattheten blev påtagligare när hon inte fick ha med sitt stöd in på mötet. 

Detta tyder på att ha en dold agenda som professionell inte är önskvärt. Att 

klienten är medveten om att denna dolda agenda finns men inte vad den innebär, 

samt att detta skapar en högre utsatthet av klienten. De professionella i detta 

sammanhang har förväntningarna att det är de professionella som bestämmer vilka 

som kan närvara på mötet samt vad som kommer diskuteras på mötet. De 

professionella hade innan mötet pratat ihop sig vilket skapar en gemensam 

grupprocess som i detta fall stänger klienten ute från rätten att bestämma över 

vilka som ska närvara på mötet. Detta kan skapa en vi-emot-dem-känsla, vilket 

skulle kunna försvåra för jämlikhet i mötet samt, som en följd av detta, försvåra 

för hjälpprocessen hos klienten. Med andra ord, en arbetsallians mellan 

professionell och klient skapar bättre resultat (Leung, 2011, s. 51). 

7.2.3 Individnivå 

Respondenterna kommer ifrån olika bakgrund, har olika kön men trots detta har 

samtliga upplevt en känsla av maktlöshet gentemot Socialtjänsten. Ovan finns 

beskrivet att det utlämnats information, att det funnits en dold agenda från de 

professionellas sida. Respondent 1 beskriver en gång när hon skulle få ett negativt 

beslut berättat för sig samt när hon hade bra möten. 

 

”Ja, och hur man går in i ett rum, om jag får gå in och sätta mig 

vart jag vill och allting liksom funkar på det viset då är det en sak 

men på de här mötena då satte dom sig klart och tydligt mittemot 
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mig vid dörren och satt ihop och jag satt inträngd i ett hörn när 

det var som värst, så det gör ju också att känslan blir och sen att 

pratet förstärker det. På de andra mötena kan vi sitta lite hur som 

och nu kan vi till och med sitta bredvid varandra Socialtjänsten 

och jag. Det blir en helt annan sak än det stått stolar tomma runt 

överallt och så sätter dom sig så långt bort som det bara går och 

ändå på något sätt trycker in mig i ett hörn för att jag inte ska 

kunna komma ut” […] (Respondent 1) 

 

Känslan individen får i ett möte verkar viktigt för hur man kommer ihåg mötet. 

Det verkar också vara individuella faktorer som påverkar hur de professionella 

agerar. Respondenterna har berättat att vissa professionella lyssnar och är väldigt 

förstående, medan andra inte verkar förstå situationen. Respondent 1 påpekar att 

det finns en rädsla för att berätta saker därför att hon inte vet hur den 

professionella kommer att tolka vad hon sagt. Samme respondent förklarade detta 

genom att de professionella också är individer som är olika. Som barn lär vi oss att 

ta varandras roller för att kunna förstå och förutse de personer vi kommunicerar 

med, att förutsäga deras nästa steg (Mead, 1976, s. 119-121). När de professionella 

i dessa sammanhang beter sig olika eller reagerar olika på saker som hänt eller 

sagts, blir det svårare för klienten att förstå sammahanget i situationen. Det blir 

svårare att förutse de professionellas nästa steg och därmed kanske klienten får en 

lägre känsla av kontroll på situationen.  

 

7.3 Vad som främjar och vad som försvårar för delaktighet i samverkansmöten 

Vad som främjar och vad som försvårar för att få delaktighet i samverkansmöten 

är relevant att diskutera eftersom det ovan påvisats att flera faktorer kan skapa en 

större osäkerhet hos klienten samt en högre känsla av bristande kontroll. Detta 

tillsammans kan skapa en social process som gör det svårare för klienten att 

tillfriskna eller att komma ut i en sysselsättning. Studieförfattaren likställer inte 

dessa tillstånd men det hade istället varit önskvärt att man tillsammans skapat en 

process som underlättat för tillfrisknande hos klienten. 

 

 

7.3.1 Strukturell nivå 
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Samtliga respondenter upplevde att de professionella inte alltid hade tid att lyssna 

samt att man fått byta socialsekreterare väldigt ofta. På frågan om de 

professionella har tid att lyssna svarade en av respondenterna såhär. 

 

”Det har varierat mellan olika, jag har haft ganska många olika, 

det har funnits nån som verkligen har försökt att lyssna och 

verkligen har verkat förstå, men dom flesta dom har jag knappt 

träffat så.. de har ju inte haft tid att lyssna” (Respondent 3) 

 

Respondenterna håller med varandra, de har fått kommunicerat till sig att 

Socialtjänsten har det stressigt samt att det är hög omsättning på personal. 

 

”Nja, det vette tusan, det vet jag ju att dom har ju fruktansvärt 

mycket jobb. Förut då var det ju så att då hade man ett möte i 

månaden med sin vanliga soc-tant när man lämnade in papper, nu 

är det ungefär lämna in papperna i receptionen för dom har inte 

tid med möten. Så dom hinner ju inte lära känna en heller, mer än 

på dom här andra mötena” (Respondent 2) 

 

Men personligheten hos den professionella spelar även den in. 

 

[…] ”jag tror det beror på lite hur man är som människa också 

när man jobbar som socialsekreterare öhm, för dom flesta har jag 

ändå känt har kunnat lyssna när dom haft tid på sitt späckade 

schema men vissa lyssnar inte ens då” (Respondent 1) 

 

Detta skulle kunna förklaras med att det finns organisatoriska svårigheter som 

försvårar för delaktighet i samverkansmöten (Leung, 2011, s. 51). Har den 

professionella inte tid att sätta sig in i varje klients situation blir det svårare att 

skapa en förståelse för densamma. Att respondenten upplever att man fått byta 

socialsekreterare ofta kan skapa en osäkerhet hos klienten vid samverkansmöten 

eftersom man inte känner socialsekreteraren tillräckligt mycket och därigenom inte 

litar på personen som ska hjälpa.  
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7.3.2 Gruppnivå 

När man är på ett samverkansmöte är man en grupp olika människor med olika 

bakgrund, olika erfarenheter. Detta kan vara en fördel i mötet men det kan även 

vara till en nackdel. Respondent 1 menade att när hon berättat någonting privat på 

ett samverkansmöte en gång blev det väldigt feltolkat av de som tog emot 

informationen vilket ledde till negativa konsekvenser för respondenten. Samma 

respondent menade att om de professionella lyssnat hade situationen sett 

annorlunda ut. Hon påpekar att hon spelade in möten, under en period, för att 

kunna använda det som hjälpmedel för att förstå mötena lättare.  

 

En annan faktor som påverkar delaktigheten är hur man diskuterar i gruppen. På 

frågan vilka faktorer som gjorde att en av respondenterna kände sig underlägsen 

var svaret.  

 

”Mycket är det väl att de talar ner till en eller över huvudet på en, 

men pratar med varandra som jämlikar, öhm det är väl mest det” 

(Respondent 3) 

 

Går att jämföra med nästa citat.  

 

”Man känner sig underlägsen, för dom tar besluten, inte jag” 

(Respondent 4) 

 

Att man som professionell ger de andra professionella mer uppmärksamhet och 

diskuterar på ett sätt som stänger klienten ute försvårar för delaktigheten i 

samverkansmötet. Någonting som beskrivits av flera respondenter är hur de 

professionella pratar om klienten men inte med klienten vilket kan skapa en känsla 

av utanförskap hos klienten. De professionella har samma position i 

samverkansmötet, liknande förväntningar på sina roller medan klienten har en 

annan. En professionell, som kanske aldrig befunnit sig i klientens situation, har 

förmodligen svårt att sätta sig in i klientens position. De roller vi har skapar olika 

förväntningar på hur vi är som människor och hur vi förväntas agera (Trost & 

Levin, 2010, s. 164-165). 
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Respondent 2 beskriver ett samverkansmöte där respondenten kunde använda sig 

av de professionella för att få sin vilja fram. 

 

[…] ”lika skulle min läkare efter många om och men å efter flera 

påpekanden från mitt håll, men han har aldrig gjort nånting, men 

nu när han sitter på möte då helt plötsligt, ja men, jag har tänkt 

jättelänge på det här med specialistvård, att jag ska skicka remiss 

för dig. Å då kände jag liksom ja men skitbra äntligen å sen blev 

det att bara för vi sitter här, nu blir du granskad, då skickar du, 

för tidigare när jag nämnt det har han inte ens svarat” […] 

(Respondent 2)  

 

När en professionell blir granskad av de andra professionella, skapas det 

förväntningar som kan skapa en känsla av måste hos den professionella. Den 

sociala processen skapar ett tryck på den professionella som känner att hen måste 

göra som de andra professionella tycker. Även i denna situation skapas det 

förväntningar som kan förklaras med att olika roller har olika förväntningar på ett 

givet beteende (Trost & Levin, 2010, s. 164-165). 

7.3.3 Individnivå 

Hur socialsekreteraren agerar i möten kan främja eller försvåra för klienters 

delaktighet i samverkansmöten. Deras personlighet har betydelse. 

 

”Ja, lyhörd! Men liksom fårstående å alltså hon behöver ju inte 

sitta och dunka en i ryggen å säga att ja men det är klart du har 

rätt utan, ja men liksom kunna lyssna å tänka ja men det kanske är 

sådär eller ja men om dom man har träffat flera gånger att nu 

känner jag den här och den kanske överdriver lite grann för att det 

är jobbigt eller men att den inte bara sitter å säger att jag tror 

därför är det det. För många blir liksom så, jag vet inte varför, de 

blir väl cyniska, säger det, det är mer omsättning däruppe än på 

McDonalds (skrattar)” (Respondent 2) 

 

Att en socialsekreterare är inkännande och lyssnande anses vara viktiga 

egenskaper. Tre av respondenterna berättade att de hade någon professionell som 

de litade extra mycket på. Detta gjorde att de kunde lita på dessa i 

samverkansmötena. Respondent 1 upplevde att det som blev sagt tolkades av vissa 
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professionella på ett sätt och andra på ett annat. Hon menade att det gjorde att det 

blev svårare att lita på de professionella, därför att man inte visste hur det man sa 

togs emot.  

 

Att de professionella tolkar informationen olika skulle kunna ha att göra med att 

alla professionella har olika positioner och olika erfarenheter som gör att 

informationen klienterna delger tolkas utifrån den enskilda professionellas 

referensram. Den referensram en människa innehar baseras bland annat på de 

roller samt positioner som, och förväntningar på de positioner som, densamma 

innehar (Trost & Levin, 2010, s. ). 
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8. Diskussion 
 

Denna studie har strävat efter att få en djupare förståelse av klienters delaktighet i 

samverkansmöten. Här kommer de olika frågeställningarna att diskuteras under de 

respektive rubrikerna, klienters syn på delaktighet i samverkansmöten, 

maktskillnader i samverkansmöten samt vad som främjar och försvårar för 

klienters delaktighet i samverkansmöten. Därefter finns en rubrik som heter 

kommunicering mellan makt och delaktighet, under denna beskrivs resultatet 

kortfattat samt hur svaren på de olika frågeställningarna kommunicerar med 

varandra. Avslutningsvis finns avsnittet slutsatser som behandlar vad studien 

uppnått samt förslag till fortsatt forskning.

 

8.1 Klienters syn på deras delaktighet i samverkansmöten 

Resultatet visar att klienter anser att delaktighet innebär att få vara med och 

bestämma, att man får komma med förslag och tillåtas ha en åsikt. En av 

respondenterna ansåg att man själv hade ett ansvar att vara del i sin plan för 

tillfrisknande. Samtliga respondenter har vid olika tillfällen fått vara både 

delaktiga och inte delaktiga. Känslor som klienterna har känt när de inte fått vara 

delaktiga är bristande kontroll, ledsenhet, värdelöshet, misstroende och en känsla 

av att bli överkörd.  Alla klienter har önskat att de kunde vara tydligare och stått 

upp för sig själv mer. Detta har studieförfattaren tolkat som att respondenterna är 

medvetna om vilken position de har i rummet och att de sociala attityder som 

respondenterna har om Socialtjänsten, tyder på att de har rätt att bestämma över en 

klients liv. Detta kan man jämföra med tidigare forskning som menar att 

Socialtjänsten till stor del är en myndighetsutövande myndighet (Wigsell & 

Hansson, 2003, s. 33). Respondenterna är väl medvetna om de sociala processer 

som ryms i rummet men vågar inte ifrågasätta de professionella. I dessa 

samverkansmöten skapas det olika sociala processer vilka ibland innefattar 

klientdelaktighet och ibland inte. En klient beskrev att hen blivit bättre på att göra 

sin röst hörd med tiden. Detta kan tyda på att processen är fortgående, att desto 

mer man förstår av samverkansmöten som insatsform desto mer vågar man ta plats 

i rummet. Tidigare forskning som det redogjorts för i denna studie menar att 

Socialtjänsten är en tvingande myndighet och att den till stor del består av 

myndighetsutövning (Wigsell & Hansson, 2003, s. 33). Detta kommuniceras till 
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klienterna och skapar ett motstånd för klienterna att tillåtas vara delaktiga. Det blir 

en paradox därför att klienterna är medvetna om att Socialtjänsten har makten att 

bestämma över densammas liv medan det samtidigt krävs det att klienten är 

delaktig för att kunna motverka denna ojämlikhet (Kvarnström, Hedberg, & 

Cedersund, 2012, s. 288). Det blir därmed ett stort ansvar för de professionella att 

kontinuerligt arbeta med klientdelaktighet.  

 

8.2 Maktskillnader i samverkansmöten utifrån klientens ögon 

Respondenterna upplever att de ibland har kunnat påverka sina insatser, men oftast 

inte. De beskriver att som klient är hen väldigt medveten om den ojämlikhet som 

existerar mellan professionella och den egna personen. De menade att som klient 

var hen mindre trovärdig än en professionell. Detta tyder på att respondenterna har 

generella attityder som påvisar att klienter är mindre trovärdiga som människor än 

tjänstemän/kvinnor inom Socialtjänsten och att detta skapar en känsla av 

maktlöshet hos respondenterna. Olika positioner har olika förväntningar på 

beteende (Trost & Levin, 2010, s. 164-165). 

 

Resultatet visar att klienten är medveten om/när det finns en dold agenda på 

samverkansmötet. Klienten vet om att den existerar men inte vad den innehåller. 

Detta kan skapa en känsla av utanförskap hos klienten, en jag-emot-dem-känsla. 

Den grupprocess som gruppen professionella skapar när de diskuterar tillsammans 

om en klient eller inför ett möte om en klient är väldigt riskfylld. Detta kan 

eventuellt vidmakthålla strukturer i möten som behöver bli analyserade för att 

kunna hanteras (Hodge, 2005, s. 177). Klienten blir medveten om att de 

professionella har kunskap, som inte hen har, samt att de professionella blir 

säkrare på vad som ska sägas medan klienten inte har kunskap om detsamma. 

Detta kan resultera i ett läge där klienten ställs utanför sin egen 

tillfriskningsprocess istället för att involveras i densamma. Tidigare forskning 

visar att det blir allt vanligare med samverkansform på möten (Kvarnström, 

Hedberg, & Cedersund, 2012, s. 303-304). Studieförfattaren anser därför att det är 

viktigt att det skapas tydliga riktlinjer för hur dessa möten skall utföras. Detta för 

att minska den maktskillnad som verkar existera i en del av dessa möten. 

Kunskapen som klienter/brukare har om sitt liv är nödvändig för att kunna få deras 
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perspektiv på hur situationen ska lösas och för att skapa en minskad ojämlikhet 

(Wigsell & Hansson, 2003, s. 11).  

 

Respondenterna berättar att de professionella beter sig olika. Detta gör att det blir 

svårt för klienten att förutse den professionellas nästa steg. När vi är barn börjar vi 

lära oss att ta andras perspektiv för att kunna förutse vad som kommer härnäst i 

den sociala processen (Mead, 1976, s. 119-121). Detta blir svårt för klienterna när 

man inte vet hur de professionella ska agera. Detta kan skapa en känsla av 

osäkerhet hos klienten. 

 

8.3 Vad som främjar och vad som försvårar för klienters delaktighet i 

samverkansmöten 

Resultatet påvisar att det finns svårigheter med att få klientdelaktighet på flera plan 

men även faktorer som främjar delaktighet. Nedan är en sammanfattning av det 

resultat som framkommit vilket påvisar vilka dessa faktorer kan vara. 

Främjar delaktighet på en strukturell nivå: 

 Ha mer tid för varje enskild klient. 

 Skapa en bra arbetsmiljö som gör att personal stannar kvar och trivs. 

Försvårar för delaktighet på en strukturell nivå: 

 Tidsbrist. 

 Hög omsättning av personal. 

 

Främjar delaktighet på en gruppnivå: 

 Jämlik diskussion. 

 Låta klienten vara expert på sitt liv. 

 Lägga fokus på klienten. 

 Möjliggöra för klienten att ha en professionell som talesperson. Någon 

som klienten litar på. 

 Möjlighet att kunna spela in möten som hjälpmedel för klienten. 

 Ta upp det som fungerar bra för klienten och inte enbart det negativa. 

Försvårar delaktighet på gruppnivå: 

 Prata över huvudet på klienten. 

 Använda ett komplicerat språk. 

 Att bara ta upp det som klienten har problem med. 
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Främjar delaktighet för klienter på individnivå: 

 Personligheten hos den professionella, egenskaper som uppskattas är att 

vara lyssnande och inkännande och empatisk. 

 Basera utredningar på fakta ej tolkningar. 

Försvårar delaktighet för klienter på individnivå: 

 Hög omsättning på personal. 

 Tolkningar av vad klienter har sagt. 

 

Tidigare forskning visade att det inom Socialtjänsten behövs en organisatorisk och 

strukturell process för att kunna skapa en högre grad av delaktighet för klienterna, 

detta bland annat på grund av den myndighetsutövning som finns (Wigsell & 

Hansson, 2003, s. 35). Detsamma visar även resultatet här. Respondenterna är väl 

medvetna om vilka som har makten samt vilken som är mest trovärdig gentemot 

samhället i stort. Utöver detta faktum har det framkommit vissa betingelser som 

kan påverka hur delaktigheten ser ut för klienten, det finns saker som främjar 

respektive försvårar för klienters delaktighet på en strukturell- grupp- och 

individnivå.  

 

Mötet börjar redan konstrueras när inbjudan skickas ut, där bestäms vilka som ska 

närvara och vad som ska tas upp. Detta kanske de professionella redan har en 

tanke om och kanske redan diskuterat med de andra professionella, men det är inte 

säkert klienten är medveten om detsamma. Om mötet konstrueras utifrån klientens 

bästa, tillsammans med klienten, är chansen större att man når ett för alla parter 

bättre resultat.  

 

8.4 Kommunicering mellan makt och delaktighet 

Att diskutera delaktighet utan att diskutera maktskillnader är svårt. Om inte 

maktskillnader existerade mellan professionell och klient behövdes inte begreppet 

delaktighet studeras. Resultatet pekar på att det finns maktskillnader i strukturell- 

grupp- och individnivå samt att det finns faktorer som främjar och försvårar för 

delaktighet i samma nivåer. Många av de faktorer som främjar och försvårar för 

delaktighet är beroende av hur man som professionell utövar sitt yrke och hur de 
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professionellas arbetssituation ser ut. Vad som på en strukturellnivå 

försvårar/främjar för delaktighet påverkar exempelvis faktorer som 

främjar/försvårar för delaktighet på en individnivå. Att professionella som har en 

alltför stressig arbetssituation inte alltid har tiden till att vara en inkännande och 

empatisk hjälpare är ett exempel på detta. Det påvisar att strukturella faktorer 

påverkar hur man som professionell agerar jämtemot klienten.  

 

Att man som professionell utelämnar information till klienten är en faktor som 

försvårar för delaktighet, men det är även en faktor som skapar maktskillnader. 

Makt och delaktighet kommunicerar alltså med varandra. Hur man som 

professionell konstruerar mötet tillsammans med andra professionella och med 

klienten är direkt relaterat till maktskillnader och delaktighet. Tillåts det finnas 

faktorer i mötet som försvårar för delaktighet och skapar maktskillnader eller 

försöker man tillsammans skapa en atmosfär som tillåter delaktighet och 

jämlikhet? Det resultat som framkommit går att jämföra med den tidigare 

forskning som säger att Socialtjänsten är en myndighet som till stor del är av 

tvingande karaktär samt att det finns strukturella och organisatoriska svårigheter 

med att få brukar/klientdelaktighet (jmf Wigsell & Hansson, 2003; Leung, 2011; 

Hodge, 2005; Carr, 2007). Att olika professionella har olika åsikter om vad 

delaktighet är skulle kunna vara en av orsakerna till att professionella konstruerar 

möten olika (Kvarnström, Hedberg, & Cedersund, 2012, s. 303-304).  

 

Mead (1976) har en teori om generella sociala attityder i samhället, dessa menar 

han, konstruerar vi tillsammans och att de utgör den organisering som samhället är 

uppbyggt av. Lägg därtill att dessa generella sociala attityder som finns i samhället 

även har idéer om hur en viss typ av människor agerar i vissa givna situationer. De 

roller vi uppbär är dessa attityder, de positioner som existerar i mötet är 

konstruerat utifrån de olika positioner vi har beroende på vilken kontext som vi 

existerar i för tillfället. Varje del i ett möte är konstruerat, det är därför ytterst 

relevant att vara medveten om vilka faktorer som konstruerar maktskillnader och 

vilka faktorer som främjar/försvårar för delaktighet.  
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Även de professionella kan uppleva förväntningar på deras positioner i 

samverkansmöten, en respondent berättade att en läkare gett med sig och skickat 

remiss först när hen hade de andra professionellas ögon på sig. Detta tyder på att 

det kan finnas strukturer i samverkansmötet som skapar ett tryck på de 

professionella att göra som det åligger dem att göra utifrån deras position. 

 

8.5 Slutsatser 

Studieförfattaren anser att denna studie har gett en djupare förståelse om de sociala 

processer som konstruerar ett samverkansmöte. Dessa processer kan antingen 

skapa delaktighet eller försvåra för delaktighet. Det finns maktskillnader i 

samverkansmöten och dessa måste ständigt synliggöras för att möjliggöra en mer 

jämlik diskussion. Det har framkommit att det finns faktorer på individ- grupp- 

och strukturellnivå som försvårar och främjar klientdelaktighet. Detta resultat är 

svårt att generalisera på en annan population men grundtanken med studien var att 

få en djupare förståelse för klienters delaktighet i samverkansmöten, vilken 

studieförfattaren anser sig ha fått. För att uppnå en så bra praktik som möjligt, 

inom socialt arbete, är det viktigt att ha en evidensbaserad praktik, evidensbaserad 

praktik består av tre olika delar, den senaste vetenskapen, de professionellas 

kunskaper samt klienters perspektiv.  

 

”Ett brukarperspektiv kan bara ses och uttryckas av brukarna 

själva. 

Detta är ett av flera relevanta och legitima perspektiv på socialt 

arbete. 

Forskare och professionella kan närma sig detta perspektiv på 

olika sätt. När det sker kan socialtjänstens verksamhet utvecklas 

så att brukarnas, önskemål, kunskaper och erfarenheter står i 

centrum” (Socialstyrelsen, 2005, s. 7) 

 

Denna studie har försökt att ge läsaren en bild av hur det kan vara för en klient att 

sitta med på ett samverkansmöte. Den känsla klienten får när det är ett bra och 

jämställt möte eller känslan klienten får när det inte är jämställt, det är viktig 

kunskap för de personer som utövar socialt arbete och som kommer att arbeta med 

denna form av möten. Att vara medveten om hur alla beståndsdelar av ett möte 

påverkar den känsla med vilken klienten lämnar mötet med, och att den känslan 
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speglar hur väl klienten anser sig ha kontroll över sitt eget liv och sin egen 

tillfriskningsprocess. Genom denna studie har studieförfattaren försökt att vara 

dessa klienters röst i en vetenskaplig värld samt bidra till att öka den egna 

förståelsen för klienter och deras tankar omkring detta fenomen. Studieförfattaren 

hoppas, som utövare av socialt arbete, att denna studie kan bidra med ett 

klientperspektiv på samverkansmöten till de som utövar socialt arbete. 

 

Studieförfattaren anser fortfarande att det vore spännande att göra audio-

inspelningar av samverkansmöten för att sedan analysera hur dessa konstrueras. En 

faktor som uppkom i resultatet som inte studieförfattaren sett i tidigare studier är 

hur förväntningar på de professionella emellan kan skapa en fördel för klienten. 

Det vore intressant att forska vidare utifrån hur förväntningar på de professionella 

emellan konstruerar mötet. 
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Bilaga 1. 
Förfrågan om deltagande i en studie 

 

Jag heter Sara Eriksson och läser just nu den sjunde och sista terminen på 

socialarbetarprogrammet vid Högskolan Dalarna i Falun. Under denna termin 

kommer jag att skriva mitt examensarbete i socialt arbete. Jag har valt att studera 

samverkansmöten inom Socialtjänsten.  

 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse av klienters delaktighet i 

samverkansmöten. Detta vill jag göra genom att analysera samverkansmöten 

genom en intervju med dig och försöka att se mönster och samband i de olika 

intervjuerna som görs. 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i denna studie genom att jag får intervjua dig 

om ett samverkansmöte du har varit på. Din medverkan skulle vara av stor 

betydelse för att öka kunskapen omkring denna form av möten med fokus i din 

delaktighet.   

 

Intervjun kommer jag spela in med en diktafon och sedan skriva ut ordagrant. I 

den kommande uppsatsen kommer namn och ort att vara fingerade. Dina uppgifter 

behandlas konfidentiellt i studien, med detta menas att alla uppgifter kommer vara 

anonyma och att de inte går att härledas till en enskild person. 

Uppsatsen kommer att läsas och granskas utav lärare och studenter på högskolan 

Dalarna. Efter granskning av uppsatsen kommer ljudinspelningar och 

transkribering att förstöras. 

Du kommer vid önskan få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. 

 

Jag kommer kontakta dig någon dag innan intervjun för att ta in ditt samtycke. 

 

Det är helt frivilligt att delta i denna studie och alla involverade kan när som helst 

välja att avbryta sitt deltagande utan vidare motivering.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Sara Eriksson 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarige: 

 

Sara Eriksson: h11saeri@du.se, 076-306 69 24 

 

Handledare 

Kari Jess 

Universitets lektor i socialt arbete, kje@du.se 

mailto:h11saeri@du.se
mailto:kje@du.se


   

 

    

 

Bilaga 2. 
 
Intervjuguide 

Bakgrund 

Hur gammal är du?  

Vilken utbildning har du?  

Vilken utbildning har dina föräldrar?  

Arbetar du?  

Arbetar dina föräldrar? 

 

Samverkansmötet 

Vad är klientdelaktighet för dig? 

Känner du dig delaktig på samverkansmöten?  

Hur känns det när du är delaktig? Beskriv! 

Hur känns det när du inte kan/får vara delaktig? Beskriv! 

Har du någon gång berättat något som för dig är privat på ett samverkansmöte? I 

sådana fall hur kändes det? Något du i efterhand ångrat? 

Känner du att socialarbetarna har tillräckligt med tid för att lyssna? 

Hur tycker du att socialarbetarna var i samverkansmötet? Beskriv! 

Hur tycker du att en socialarbetare ska vara i ett samverkansmöte? Beskriv! 

Beskriv en gång det fungerat bra och en gång det fungerat dåligt i 

samverkansmöten? 

Hur önskar du att du var i ett samverkansmöte? 

 

Makt i mötet 

Vad kunde du påverka/ Vad kunde du inte påverka? 

Förstod du allt som socialarbetarna/de professionella sa på mötet?  

Kunde du fråga om du inte förstod?  

Försäkrade sig de professionella om att du förstod? Hur pratade du med 

socialarbetarna? 

Informerades det om dina rättigheter?  

Kände du dig underlägsen eller jämställd? I sådana fall hur? Vilka faktorer spelade 

in? 



   

 

    

 

Bilaga 3. 
 

 

Litteratursökningar 

Sökning Databaser Sökord/kombinationer  Antal 

träffar 

Relevanta 

1 Scopus Service user 
participation AND social 
work (bara artiklar) 

 198 10 

2 Scopus Service user 
participation AND social 
work AND meetings 
(bara artiklar) 

 26 1 

3 Summon Brukarmedverkan OCH 
möten 

 7 1 

4 Summon Brukarcentrerade möten  3 1 
5 Psychinfo/Social 

services 
abstracts/Sociological 
abstracts 

Service user 
participation AND 
meetings AND social 
work 

 24 Inget nytt 

6 Libris Brukardelaktighet  1 1 

 
 

 

Fick en del litteraturtips från min handledare Kari Jess samt att en del litteratur 

som använts under utbildningens gång använts i denna studie. Sökningar har också 

gjorts på Socialstyrelsens hemsida där två olika rapporter funnits om 

brukardelaktighet. Dessa är, att ge ordet och lämna plats och integration mellan 

forskning, utbildning och praktik ur ett brukarperspektiv, båda dessa har använts i 

studien. 



   

 

    

 

Bilaga 4. 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
Projekttitel: ”Man känner sig ju lite grann som en spelpjäs” 

Student/studenter: Sara Eriksson 

Handledare: Kari Jess     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 


