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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett antal självbiografiska berättelser, utgivna mellan år 1990 och 2013, 
åskådliggöra diskurser om författares möten med socialarbetare samt att belysa författares tal om sina kontakter 
med det sociala arbetet. Detta görs utifrån en socialkonstruktionistisk ram och med kritisk diskursanalys samt 
Klas Åmarks maktromb som analytiska verktyg. Kärnan i uppsatsen utgörs av att självbiografiska böcker 
används som utvärderingsmaterial, i syfte att granska författares konstruktioner av sina möten med 
socialarbetare, men även för att belysa hur maktstrukturen ser ut i olika mötesdiskurser och hur författare talar 
om sina kontakter med det sociala arbetet. 
 
Analysen har resulterat i tre olika mötesdiskurser, som benämns det trygga mötet, motståndets möte och det 
tvingande mötet. Faktorerna person och tillstånd verkar bidragande till de olika möteskonstruktionerna. Det har 
även påvisats att olika maktaspekter kan vara verksamma samtidigt i ett möte, men att författarna av 
analysmaterialet framhäver en eller flera mer än övriga. Beroende på hur makten i relationen används, kan 
empowerment uppstå. Analysen har även tydliggjort att de maktaspekter som befinner sig i förgrunden i 
möteskonstruktionerna definierar värdet av kontakten med det sociala arbetet på kort sikt, och att författarna 
ibland har kommit att omvärdera kontakten i ett längre perspektiv. Under analysarbetet identifierades även vilka 
framgångsfaktorer som författarna framställer har gjort skillnad för dem. Ofta rör det sig om faktorer utom det 
sociala arbetets kontroll. Varje bok riskerar att förmedla ett visst budskap till omvärlden vid en första anblick, 
men att dessa budskap nyanseras vid en närmare granskning. 

Resultaten uppvisar vissa likheter med tidigare forskning. Ett viktigt bidrag till den vetenskapliga 
kunskapsbasen är att studien omfattar brukares omdömen av det sociala arbetet både ur ett kort- och långsiktigt 
perspektiv. Studien erbjuder en inblick i hur det är att vara brukare inom olika områden av det sociala arbetet, 
samt medverkar till ökad kunskap hos yrkesverksamma om vad som kan vara viktigt att tänka på vid arbete med 
brukare inom verksamheter som studien berör. 
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Kapitel 1: Inledning 
Under socionomutbildningens sista termin fick jag och mina studiekamrater i 
uppgift att läsa en självbiografisk bok med koppling till det sociala arbetet. 
Syftet var att vi skulle lära oss om människor i kris. Min egen läsning och de 
andra studenternas redovisning av sina respektive böcker utmynnade i en idé till 
föreliggande uppsats. En idé med utgångspunkt i självbiografier som utgör 
utsatta människors livshistorier. Berättelser som låter läsaren ta del av privata, 
traumatiska och livsförändrande upplevelser, och som på olika sätt har föranlett 
kontakt med det sociala arbetet. Gemensamt för livshistorierna är att de återger 
kontakter med professionella över tid, det kan handla om insatser som sträcker 
sig över flera år. Många gånger innehåller berättelserna detaljerade skildringar 
av författarnas möten med yrkesverksamma, och det är inte ovanligt att läsaren 
får ta del av författarnas reflektioner över sina liv och de insatser som samhället 
har gett dem. Ibland riktar böckerna kritik mot hur hjälpprocesserna har gått till 
men även mot hjälpen som sådan. 
 
Livshistorierna fick mig att fundera över möjligheten att använda dem som ett 
slags utvärderingsmaterial. Vad är det i ett möte som gjort att författaren upplevt 
det som bra och konstruktivt? Och tvärtom, vad är det som gjort att ett möte 
uppfattats på ett negativt sätt? Skapas positiva respektive negativa möten av en 
enskild faktor eller är det flera som samverkar? Är det endast de goda mötena 
som leder till att personen är nöjd även med hjälpen som denne har fått? Det är 
funderingar som dessa som blev upprinnelsen till mitt uppsatsämne. 
 
Att utvärdera verksamheter är ingenting nytt: den allra första kända 
utvärderingen ägde rum redan i antikens Babylon (Patton, 2002: 209). Sedan 
dess har det kommit att bli en sådan viktig del i kvalitetsutveckling, att det för 
vissa verksamheter har blivit lagstadgat. Numera står det exempelvis inskrivet i 
socialtjänstlagen (2001: 453) att insatser givna efter denna lag ska ”vara av god 
kvalitet” (3 kap 3 § SoL). Därmed är också socialtjänsten skyldig att göra 
uppföljningar av och granska den egna verksamheten (Eriksson, 1999: 3). 
Förutom att uppföljning och utvärdering kan vara ett lagstadgat måste, finns det 
också mycket för den enskilda verksamheten att vinna på att genomföra dessa 
moment. För det första ges möjlighet att ta reda på vilka ändringar som kan 
göras för att verksamheten ska fungera mer effektivt (Nordström & Thunved, 
2008: 56, Eriksson, 1999: 3). Detta hänger också ihop med att kunna granska 
verksamheten utifrån mål och resultat som ett steg i dess framtida utveckling 
(Eriksson, 1999: 3). För det andra kan en utvärdering bidra till att verksamhetens 
anställda får föra fram synpunkter som är av betydelse ur deras perspektiv 
(www.surveymonkey.se, 130512). För det tredje bjuds en möjlighet att kunna 
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jämföra det egna arbetet med det som andra utförare gör (Nordström & 
Thunved, 2008: 55).  
 
För att se om det fanns en poäng med att i utvärderingssyfte genomföra en studie 
med självbiografier som empiri, gjordes en genomgång av tidigare studier på 
ämnet brukarutvärderingar. Jag kunde då konstatera att de tillvägagångssätt 
som är mest vedertagna för att samla in brukares åsikter är enkäter och/eller 
intervjuer (se exempelvis Oxenstierna 1997, Buckley, Whelan & Carr 2011b, 
Tan et al 2003, Mavis & Stöffelmayr 1994 och Kling & Gustavsson 2004). 
Forskningsgenomgången visade inte på en enda studie där självbiografier eller 
liknande material hade använts som empiri.  

Både enkäter och intervjuer har sina för- och nackdelar, och i mångt och mycket 
kan de sägas väga upp den andras svagheter. En enkät är ett förhållandevis 
billigt och inte alltför tidskrävande sätt att inhämta data på, eftersom den kan 
fyllas i av brukaren själv på plats eller i lugn och ro i hemmet. En fara nu för 
tiden är emellertid den lurande svarströttheten, då enkäter ofta används för att 
samla in information om diverse saker. Efter ett tag tröttnar människor helt 
enkelt på att fylla i enkäter och risken finns då att de kryssar i svar utan att tänka 
efter, eller så struntar de i att fylla i enkäten helt och hållet. På så sätt är risken 
för bortfall mindre vid intervjuer. Intervjuer å sin sida förutsätter att en för 
utvärderingen anställd person ställer frågor till informanterna och dokumenterar 
svaren på något sätt. Ofta krävs någon slags samordning utifrån att intervjuerna 
utförs på en viss plats vid en särskild tidpunkt. Men, intervjuer genererar i regel 
mer nyanserande svar än enkäter, som vanligen har givna svarsalternativ. De 
senare innebär därtill en risk för skevhet i svaren eftersom det är forskaren som 
har formulerat svarsalternativen, och det oftast inte finns något utrymme för den 
enskilde att använda sina egna ord. Å andra sidan behöver forskaren inte 
bekymra sig för en så kallad intervjuareffekt när enkäter används, då det inte 
finns någon intervjuare som brukaren måste samspela med under utvärderingen 
och därmed riskerar att bli påverkad av denne. Det som kan ske är till exempel 
att informanten inte fullt ut vågar uttrycka sina åsikter eller att denne svarar det 
som den tror att intervjuaren vill höra (Rosengren & Arvidson, 2002: 141-143, 
145-147, 159). 
 
Oavsett vilken metod som används, är uppdraget att undersöka 
brukarperspektivet inte befriat från problem, särskilt inte om det är den egna 
verksamheten som ska utvärderas. I organisationer som domineras av 
tjänstemän, riskerar brukarna som står i beroendeställning till dessa att uppleva 
det svårt att fritt utrycka sina åsikter och upplevelser (Eriksson, 1999: 4). Rädsla 
för repressalier om man framför kritik kan också förekomma (Baker, 2007: 
1191). Det kan även vara lätt hänt att fokusera de egna insatserna istället för 
brukarperspektivet om verksamheten utvärderar sig själv. En annan risk är att 
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brukarnas svårigheter ges innebörd efter verksamhetens resurser (Eriksson, 
1999: 4).  
 
Ett sätt att komma ifrån ovan nämnda förhållanden, är att använda sig av 
självbiografier som en form av brukarutvärdering. Först och främst är det ett 
billigt alternativ gällande insamling av data. För det andra har det funnits tid för 
författarna att få perspektiv på sina upplevelser innan självbiografin väl kom till. 
Att skriva en bok är ingenting som görs i en handvändning, utan snarare med 
eftertanke då det blir betydelsefullt att föra fram det man som författare 
verkligen vill förmedla. På samma sätt är en självbiografi inget som blir till i 
affekt, som exempelvis en enkätundersökning kan tänkas bli om brukaren 
fortfarande är aktuell inom verksamheten eller om hens ärende nyligen har blivit 
avslutat. Härtill har författarna möjlighet att förmedla sin egen bild av sina 
upplevelser. Berättelsen är inte styrd av andras frågor. Det finns heller inget (i 
teorin) som hindrar dem från att framföra kritik i boken, eftersom det (i teorin) 
inte finns någon risk för repressalier. Det ligger också i sakens natur att 
författarna har möjlighet att vara så nyanserade i sina beskrivningar som de 
önskar vara, och vad de lägger vikt vid i boken blir då intressant ur ett 
utvärderingsperspektiv. Med detta sagt kan förutsättningarna för att få tillgång 
till en persons uppriktiga åsikt om vad denne har varit med om öka om 
självbiografier används som analysmaterial. Livshistorierna utgör således ett 
unikt material då de kan bidra med information på områden där enkäter och 
intervjuer inte lyckas lika bra. 
 
Det finns en annan högst betydelsefull anledning till varför självbiografier kan 
utgöra ett viktigt analysmaterial: den att medier i allmänhet har kommit att ta 
upp alltmer av människors tid, att medier har fått samhällsinflytande och 
potentiellt även större makt över våra tankar (Blomberg et al, 2004: 13). Den 
amerikanske medieforskaren Maxwell McCombs (2006) diskuterar just det 
ämnet i boken Makten över dagordningen, utifrån den så kallade 
dagordningsteorin. I stora drag handlar teorin om att den bild av verkligheten 
som medier kommunicerar också blir den som den stora massan tar till sig. Detta 
betyder att medierna därmed har makt att styra över vad som är värt att belysas i 
samhället. Dock handlar det inte om att medierna avgör vad vi ska tycka, utan 
det handlar mer om vilka spörsmål vi ska tycka till om (McCombs, 2006: 97-
100).  
 
Min hypotes är att självbiografier inte utgör något undantag. För att kunna få sin 
självbiografi publicerad, måste den beröra något som förläggaren bedömer vara 
värt att berätta för omvärlden. Det kan handla om en celebritets livshistoria, ett 
ovanligt eller intressant livsöde eller hur ett samhällsfenomen har påverkat 
författaren. Materialet är tack vare det ofta vardagliga språket enkelt att ta till 
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sig, och när det skrivs om händelser som faktiskt ska ha inträffat i verkligheten, 
kan allmänhetens intresse tänkas bli större. Detta då det kan vara lättare att 
relatera till en verklig person, som har varit med om saker som man själv kanske 
har upplevt. Kombinationen av verkliga händelser skildrade på ett ofta 
lättbegripligt språk av en person som inte nödvändigtvis är författare till yrket, 
resulterar sannolikt i att omgivningen betraktar den aktuella skildringen som 
välgrundad och med hög trovärdighet. Ett sådant material har förutsättning att nå 
en bred publik. Detta kan leda till genomslagskraft både i media och bland 
allmänheten, med följden att det blir lätt att ta till sig bilderna som böcker av det 
här slaget förmedlar. När människor tar del av medier som rapporterar om 
sådant material och när de själva läser självbiografier av liknande art, påverkas 
deras uppfattning om och syn på det som böckerna behandlar. I det här fallet det 
sociala arbetet. Det skrivna ordet är kraftfullt, och kan bli till ett maktredskap, 
särskilt när det bidrar till att sätta rådande diskurser om ett fenomen på det viset 
som just beskrevs. Författare av självbiografier vill förmedla sin historia av en 
anledning, och boken blir då ett sätt att göra sig hörd. 
 
Således har jag för avsikt att använda självbiografiska böcker som ett 
utvärderingsmaterial. Mitt intresse ligger i hur författare som med anledning av 
egen utsatthet har haft kontakt med socialt arbete, talar om eller konstruerar, sina 
möten med socialarbetare. Jag är även intresserad av hur författare av sådana 
böcker talar om sin kontakt med det sociala arbetet. På så sätt hoppas jag kunna 
visa vad det är författarna förmedlar till omgivningen när det gäller sina 
erfarenheter av att vara brukare inom det sociala arbetet. Då forskningsläget har 
gett mig uppslag till både lämpliga analytiska verktyg och till syftesformulering, 
följer det preciserade syftet efter presentationen av avgränsningar, urval, 
analysmaterial, definitioner av centrala begrepp samt tidigare forskning. 
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Kapitel 2: Avgränsningar, urval och definitioner 
Arbetet med uppsatsen inleddes med en fastställning av ett antal kriterier för 
vilket analysmaterial som var önskvärt att ha med i studien. Vid ett sådant så 
kallat kriterieurval blir det som matchar kriterierna ens empiri (Patton, 2002: 
238). Jag har använt mig av följande kriterier: 
 

• Böckerna ska skildra svenska förhållanden och ungefär samma 
tidsperiod, i det här fallet från år 1990 fram tills idag. Det som 
ligger till grund för detta kriterium är att verksamheter inom det 
sociala arbetets fält med största sannolikhet fungerar på olika sätt 
beroende på vilket land man befinner sig i. Därtill förändras 
lagstiftning, regler och ramar över tid och därför framstår denna 
avgränsning som mest relevant. Det kan även tänkas vara den 
tidsperiod som en bred publik samhälleligt kan relatera till. 
 

• Analysmaterialet ska vara skrivet av personer som skildrar sitt liv 
utan medförfattare. Detta för att försöka reducera inflytandet som 
en medförfattare kan tänkas ha på bokens innehåll, eftersom det är 
författarens livshistoria formulerad med dennes egna ord som jag är 
intresserad av. (Sedan är jag förstås medveten om att förläggare och 
dylika aktörer kan påverka detta ändå, men det är mer sannolikhet 
att inifrån-perspektivet blir mer intakt om det endast är en 
författare.) 

 
• Böckerna ska vara författade av personer med olika slags 

problematik som har föranlett deras kontakt med det sociala arbetet, 
i en strävan att försöka fånga det sociala arbetets bredd. Denna 
strävan, i kombination med det tidsmässiga utrymmet som 
uppsatsen tillåter, var avgörande för det slutgiltiga antalet böcker 
som har kommit att utgöra empirin. 

Utbudet av självbiografier undersöktes inledningsvis genom en sökning i 
databasen Libris med sökordet ”självbiografi”, vilket genererade 1966 träffar. 
För att göra utbudet mer hanterbart gjordes stegvisa filtreringar med sökorden 
”bok” och ”svenska”, vilket resulterade i 1048 träffar. Till en början fokuserade 
jag de böcker som getts ut under 2000-talet, för att få en överblick av vilka 
självbiografier det rörde sig om. Det visade sig vara flera som var skrivna av 
kända eller okända personer som drabbats av sjukdom (se exempelvis 
Strömsholm 2011, Johansson-Elwing 2005, Lindquist 2004 och Ekstrand 2002). 
En del självbiografier var skrivna av kända personer och handlade om deras liv i 
allmänhet (se till exempel Gustafsson 2010, Guillou 2009, Nyqvist 2009 och 
Stigzelius 2004). Några självbiografier hade koppling till det sociala arbetet, 
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men då i huvudsak på grund av att författaren vuxit upp med föräldrar som 
kämpade mot sådant som missbruk, psykisk ohälsa och fattigdom (se 
exempelvis Gustafsson 2006, Wahl 2006 och Dahlin 2007). Sökningen 
resulterade endast i tre böcker under hela 2000-talet, där författarna själva var 
direkt drabbade av något som föranlett en kontakt med det sociala arbetet 
(Eriksson 2005, Åkerman 2004 och Lindenau 2001). Det rörde sig om våld i 
nära relation, självskadebeteende och sexuella övergrepp i barndomen. 
 
Med anledning av det knappa utbudet av potentiellt analysmaterial, gjordes 
nedslag i självbiografierna utgivna under 1990-talet. Det visade på ett fortsatt 
tunt underlag. Oftast var det självbiografier skrivna av personer som är författare 
till yrket (såsom Bergman Sucksdorff 1997, Josephson 1996, Wine 1994 och 
Hallgard 1993). Återigen gav sökningen endast tre träffar på böcker med 
koppling till socialt arbete (Dahlén 1995, Peters 1994 och Mika 1992). Två av 
dem handlar om våld i nära relationer och den tredje om sorg och hur man kan 
komma vidare efter att ha förlorat någon närstående. 
 
Jag hade sedan tidigare läst boken Vingklippt ängel (Pålsson 2004) och hade den 
i tankarna som ett passande analysmaterial redan innan jag påbörjade det 
skriftliga arbetet med uppsatsen. Jag fann det anmärkningsvärt att sökningen på 
Libris inte resulterade i en träff på denna bok, trots att det är en självbiografi 
som gavs ut år 2004. Detta i kombination med det magra utbudet av lämplig 
empiri på Libris motiverade nyttjandet av ett annat sökverktyg. En sökning med 
ordet ”självbiografi” gjordes istället på internetbokhandeln Adlibris. Antalet 
träffar blev 63 stycken och en klar majoritet var kända människors 
självbiografier: författare, musiker/artister, filosofer och vetenskapsmän. Ett 
fåtal handlade om vanliga människors livsöden. Med anledning av att antalet 
användbara träffar var få även här, gjordes också en sökning på Google med 
samma sökord. Det resulterade i flera träffar på privatpersoners bloggar och på 
olika forum, där vissa självbiografier rekommenderades. De träffar som 
sökningarna på både Adlibris och Google resulterade i kontrollerades sedan 
gentemot de uppställda kriterierna. För att försäkra mig om att det var böcker 
som var användbara för studien, läste jag sammanfattningen om varje bok på 
Adlibris hemsida eller recensioner på internet. Härefter gick urvalsprocessen 
tämligen snabbt och den mynnade ut i fyra självbiografier som täcker lika 
många områden av det sociala arbetet: Vingklippt ängel av Berny Pålsson 
(2004), När blodsbanden brister av Hanna Svensson (2004), Så dumt! av Mia 
Törnblom (2008) samt Insidan: brotten, pengarna, tiden av Liam Norberg 
(2009). 
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2.1 Presentation av analysmaterialet 
I Vingklippt ängel av Berny Pålsson (2004) (270 sidor) delar författaren med sig 
av sina erfarenheter av att växa upp i en dysfunktionell familj, med en 
alkoholiserad pappa och en mamma med psykiska besvär, och hur deras bråk 
påverkade henne under barndomsåren och vidare upp i tonåren. Berny 
utvecklade tidigt ett dåligt psykiskt mående som till en början kom till uttryck 
genom oro och fobier. Senare utvecklades det till stark ångest, 
självskadebeteende, missbruk, psykotiska perioder och flera självmordsförsök. 
Berny beskriver hur hennes längtan efter att dö präglade hennes tonårstid och 
hur denna längtan och sättet hon uttryckte den på ledde till omfattande kontakter 
med psykiatri och ungdomsvård i socialtjänstens försorg. I föreliggande studie 
representerar denna bok området behandling av ungdomar med psykisk ohälsa. 
 
I När blodsbanden brister (2004) av Hanna Svensson (252 sidor), berättar 
författaren hur hon som 37-åring träffade Peter, som hon beskriver som mannen 
i hennes liv. Fem månader in i förhållandet upptäckte de till bådas glädje att 
Hanna var gravid, och efter nio månader ingick de även äktenskap med 
varandra. Strax innan bröllopet började Peter emellertid att förändras. Hanna 
noterade aggressiva tendenser i hans beteende och det blev allt tydligare för 
henne att Peter hade stora problem med alkohol. Detta i kombination med hans 
ökade kontrollbehov resulterade i att Hanna så småningom lämnade Peter, och 
härpå följde en långdragen och komplicerad vårdnads- och umgängestvist om 
sonen Lukas. Med tiden kom pojken att uppvisa oroväckande symtom som 
tydde på att han blev sexuellt utnyttjad av fadern under umgängesperioderna. 
När Hanna försökte slå larm hos socialtjänsten blev hon inte trodd och det är 
hennes kamp för att bli tagen på allvar och för att skydda sitt barn mot fler 
övergrepp, som är bokens fokus. Hannas historia företräder socialtjänstens 
barnavård i denna uppsats. 
 
Så dumt! (2008) skriven av Mia Törnblom (325 sidor), handlar om författarens 
liv som narkoman. Läsaren får veta hur det kom sig att den 19-åriga Mia, som 
tidigare varit helt emot droger, en dag valde att prova narkotika för att kunna 
hålla vikten och hur hon sedan kom att utveckla ett tungt heroinmissbruk. I 
boken gör Mia nedslag under den tio år långa tidsperiod som missbruket varade 
och läsaren får en inblick i hennes vardag som narkoman, i de kriminella 
handlingar hon begick för att kunna förse sig med droger, i relationen med 
pojkvännen Calle och hur allting tog en ny vändning i samband med att hon 
greps av polis för bedrägeri. Läsaren får följa hur Mia, efter att hon dömts till 
behandling istället för fängelsestraff, började sitt tillfrisknande genom 
tolvstegsprogrammet. Denna självbiografi representerar området 
tolvstegsbehandling för vuxna med substansmissbruk i min uppsats. 
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I boken Insidan: brotten, pengarna, tiden (2009) (375 sidor), ger skådespelaren, 
författaren och före detta kampsportaren Liam Norberg läsaren sin bild av hur 
det var att spendera sex år i fängelse som straff för rån han hade begått som ung 
vuxen. Berättelsen förmedlar också en bild av Liams uppväxt och i boken för 
han ett resonemang kring hur det kom sig att han blev yrkeskriminell. 
Genomgående i boken är Liams beskrivning av sin och kompisarnas längtan 
efter något annat än livet som arbetarklass ute förorten: istället suktade de efter 
frihet och ekonomiskt oberoende. Läsaren får följa Liams väg genom 
rättssystemet, från det att han greps, de efterföljande polisförhören, tiden på 
häktet, rättegångarna, placeringen på anstalt och så till sist frigivningen. Liam 
delar med sig av reflektioner över sitt liv och vad som hände med honom som 
människa under resans gång. Boken Insidan illustrerar området kriminalvård i 
denna studie. 

2.2 Definitioner av centrala begrepp 
Utifrån ovan nämnda analysmaterial har definitioner av för studien viktiga 
begrepp gjorts. När det gäller socialt arbete, kan det konstateras att det inte finns 
någon enhetlig definition, eftersom det sociala ansvaret och arbetet i sig 
organiseras på olika sätt i olika länder och dessutom förändras över tid. Det som 
är av intresse i den här studien är det professionella sociala arbetet, men 
begreppet jag använder mig av är för enkelhetens skull det sociala arbetet. I 
brist på en tillfredsställande definition har jag lånat ord från Meeuwisse och 
Swärd (2006) och det internationella socialarbetarförbundet (IFSW) i ett försök 
att fånga dess övergripande innebörd såsom jag uppfattar den: 

Professionellt socialt arbete utövas i verksamheter där de anställda 
har i uppgift att sköta sådant som måste skötas i alla länder, såsom 
kontroll, försörjning och omsorg (Meeuwisse & Swärd 2006, s. 
69).  

Professionen verkar för social förändring, problemlösningar i 
mänskliga relationer och frigörelsen av människors förmåga att 
stärka välbefinnandet. Mänskliga rättigheter och social rättvisa är 
arbetets utgångspunkter (www.ifsw.org, 130513). 

Den vida förklaringen av professionellt socialt arbete föranleder en vid 
definition av socialarbetare, i linje med min strävan efter att fånga det sociala 
arbetets bredd. Som en följd härav ligger mitt intresse inte enbart på de 
socionomer som kan förekomma i livshistorierna, utan även på andra 
yrkeskategorier inom professionellt socialt arbete. De yrkesgrupper som också 
har kommit att omfattas av definitionen är alkohol- och drogterapeuter, 
behandlingsassistenter, terapeuter och pedagoger inom barn- och 
ungdomspsykiatriskt behandlingsarbete, mentalskötare samt kriminalvårdare. 
Anledningen till att just dessa yrkeskategorier inkluderas i definitionen är att det 
är tjänster som en socionom kan inneha, om än med påbyggnadsutbildning i 



9 

 

vissa fall, och för att dessa yrkesgrupper är starkt representerade i 
analysmaterialet. I uppsatsen växlar jag mellan att använda begreppet 
socialarbetare och att ibland benämna den professionelle med den specifika titel 
som hen har på sin arbetsplats. Detta för att tydliggöra vem det är jag avser i den 
löpande texten. 
 
Det som avses med brukare blir då de personer som på grund av sin situation 
kommer i frivillig eller ofrivillig kontakt med socialarbetarna inom de aktuella 
yrkesgrupperna, i syfte att komma tillrätta med det som utgör deras problem. Jag 
har valt att använda mig av ordet brukare då det är det som jag finner passar bäst 
på målgrupperna för de fyra studerade områdena. Begreppet klient som kanske 
är vanligast förekommande inom socialt arbete, tycker inte jag är lämpligt för att 
beteckna personer som har kontakt med exempelvis sjukvården. 
 
Med kontakter med det sociala arbetet avses det bemötande och den hjälp (av 
praktisk, känslomässig, vårdande och/eller informationsmässig art) som nämnda 
yrkesgrupper ger eller erbjuder brukarna, eller som uteblir. I det följande 
presenteras vad tidigare forskning på områden relevanta för denna studie har 
visat. 
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Kapitel 3: Tidigare forskning, syfte och frågeställningar 
I föreliggande avsnitt presenteras genomgången av den tidigare forskning som 
fördes på tal redan i inledningen, då för att motivera valet av självbiografier som 
empiri. Granskningen resulterade dock inte bara i stöd gällande det, utan även 
till viss del för vilka analytiska redskap som lämpar sig för studien och hur dess 
syfte kan formuleras. Därför presenteras syftet med tillhörande frågeställningar 
efter avsnittet med tidigare forskning.  
 
Avsnittet är upplagt på följande sätt: inledningsvis presenteras den forskning 
som har legat till grund för valet av ett maktperspektiv som en form av 
analytiskt verktyg. Att jag har använt mig av just ett maktperspektiv beror på att 
jag under processen med att kartlägga forskningsläget på ämnet 
brukarutvärderingar, insåg att det finns ett samband mellan socialarbetarnas 
bemötande och hur brukarna uppfattar det som gjorts (eller inte gjorts) i deras 
ärende. Sambandet är ofta kopplat till hur maktförhållandet mellan brukare och 
socialarbetare ser ut, och även om makten inte alltid nämns uttryckligen, så går 
dess närvaro att utläsa implicit i studierna. Maktperspektivet motiveras även av 
att samtliga böcker i mitt analysmaterial på olika sätt synliggör maktrelationer 
mellan författare och socialarbetare. I det följande presenteras först ett urval av 
forskning som behandlar just maktrelationer i socialt arbete. Därefter följer en 
sammanfattning av det nationella och internationella forskningsläget för vart och 
ett av de fyra områden inom socialt arbete som mitt analysmaterial 
representerar. Varje sammanfattning avslutas med en mer utförlig beskrivning 
av en studie gällande det aktuella området. Eftersom det här kapitlet handlar om 
andra forskares studier, används i huvudsak det begrepp för informanterna som 
respektive forskare använder sig av i sin text. 

3.1 Maktrelationer inom det sociala arbetet 
Bengt Carlsson (2003) menar att maktaspekten är något som kommer fram i 
ljuset redan vid brukarens initiala kontakt med till exempel socialtjänsten, och 
att många brukare känner rädsla för myndighetens makt. Carlsson (ibid) har 
studerat hur brukare och socialsekreterare uppfattar de processer de har varit 
delaktiga i, med fokus på hur samspelet har upplevts. Hans resultat pekar på att 
brukare och socialsekreterare tillsammans måste ta sig runt den förras rädsla för 
att samarbetet ska kunna lyckas. Carlsson (ibid) menar att det är av yttersta vikt 
att socialsekreteraren anstränger sig för att försöka bygga upp en relation, i syfte 
att väga upp brukarens underläge. För att en sådan allians ska kunna upprättas 
poängterar Carlsson (ibid) att socialsekreteraren måste ha något att säga till om i 
den egna organisationen, möjlighet att använda sig av resurser och att handla för 
brukarens räkning för att kunna framstå som trovärdig för brukaren. 
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Gary Dumbrill (2006) har utifrån ett kanadensiskt material undersökt hur 
föräldrar upplevde och hanterade interventioner i barnavårdsärenden. Resultatet 
visade att det som hade avgörande betydelse var hur föräldrarna uppfattade att 
socialarbetarna använde makt. Föräldrarnas utsagor resulterade i två sätt att 
uppfatta makt: antingen att makt utövades över dem som en form av kontroll 
eller tillsammans med dem som en form av stöd/hjälp. Föräldrarna uppvisade 
olika sätt att svara på interventionerna: antingen bestred de socialarbetaren 
genom att öppet motsätta sig denne, eller så ”spelade de spelet” genom att 
simulera samarbete eller så samarbetade föräldrarna uppriktigt med 
socialarbetaren. De föräldrar som upplevde att makt utövades över dem 
tenderade att bestrida eller simulera samarbete medan de som upplevde att 
makten användes tillsammans med dem tenderade att uppriktigt samarbeta 
(ibid). 
 
Jayne Breeze och Julie Repper (1998) har gjort en studie i engelsk kontext om 
hur ”svåra” patienter inom psykiatrin upplevde vården. Med ”svåra” patienter 
avsågs de som var våldsamma, självskadande och som uppvisade ett splittrat 
beteende. Det som framkom i studien var bland annat att patienterna kände sig 
öppet eller mer subtilt kontrollerade av sina vårdare. Samtliga informanter 
uppgav att de upplevde sig stå helt utan kontroll att kunna påverka sin vård. De 
fick till exempel inte vara delaktiga i att göra upp sin egen vårdplan och de 
tvingades till att ta emot vård. Tvånget kunde yttra sig genom hot eller 
handgripligt tvång, exempelvis när personalen bedömde att en patient behövde 
läggas in på sjukhus på grund av sin psykiska ohälsa men patienten själv inte 
ville. Vidare uppgav många informanter att de uppskattade möjligheten att 
kunna ta promenader, eftersom detta lindrade deras dåliga mående. När denna 
möjlighet ibland drogs in hamnade de i konflikt med vårdpersonalen. 
Informanterna upplevde de indragna promenaderna som ett sätt att utöva 
förtryck. Flera informanter kände sig också tvingade till att ta medicin. Antingen 
bedrev personalen övertalning gentemot dem eller så kom de med direkta hot, 
att om brukarna inte tog den frivilligt skulle de få en tvångsinjektion. Vidare 
handlade den påtvingande vården ofta om att begränsa eller förändra ett 
beteende till ett annat som personalen såg som mer lämpligt. Detta uppskattades 
inte alltid av informanterna. En patient beskrev exempelvis sitt ritualmässiga 
beteende som något han behövde för att klara av sin vardag. När informanterna 
protesterade mot hur de behandlades, eller när de gav förslag på alternativa 
tillvägagångssätt, upplevde samtliga att de blev ignorerade eller att förslaget 
bara avfärdades. Informanterna beskrev att allt detta ledde till att de kände ilska, 
vilket i sin tur resulterade i att de kämpade för att få kontroll över sin situation, 
exempelvis genom våld, självskada eller vägran att svara på frågor. Dock hade 
samtliga informanter en uppfattning om hur en god relation mellan patient och 
vårdpersonal såg ut, vilken innefattade att bli behandlad med respekt och som en 
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värdefull person, att personalen möjliggjorde delaktighet samt att bli trodd och 
lyssnad på. Dessa faktorer kopplade forskarna till empowerment, ett begrepp 
som de menar är svårt att definiera och som enklast kan förstås utifrån begrepp 
som innebär frånvaro av empowerment. Exempelvis nämner Breeze och Repper 
(ibid) ord som maktlöshet, hjälplöshet, alienation, viktimisering, underordnande, 
paternalism, känsla av att inte ha kontroll över sitt liv samt förtryck. 

3.2 Socialtjänstens barnavård 
Amerikanska Amy Baker menar att det råder brist på studier som intresserar sig 
för brukares feedback inom barnavården (2007: 1189). Mycket av det som gjorts 
tidigare och som antar föräldrarnas perspektiv, är små kvalitativa studier. I dessa 
uttryckte föräldrarna uppskattning när socialarbetare behandlade dem med 
respekt (Callahan & Lumb 1995), utgjorde ett känslomässigt stöd (Drake 1994, 
Packman, Randall & Jacques 1986) och delade med sig av sina kunskaper om 
föräldraskap och barns utveckling (Winefield & Barlow 1995). Föräldrars 
negativa erfarenheter av barnavård handlar i huvudsak om att socialarbetarna 
inte tillhandahöll service och information, och att de använde sin makt i syfte att 
förtrycka föräldrarna. När det gäller servicen tyckte brukarna att myndigheterna 
inte reagerade på deras önskan om hjälp med barnen (Anderson 1998, Baistow 
et al 1996, Wilford & Hetherington 1997). Det kan ligga nära till hands att 
avfärda föräldrarnas kritik som en förståelig reaktion till följd av hotet om 
myndighetsingripande. Men Wilford och Hetherington (1997) fann att brukare 
som hade träffat flera socialarbetare prisade några och kritiserade andra. Härtill 
har flera forskare fastslagit att en ”hjälpallians” av god kvalitet mellan 
socialarbetare och brukare har betydelse för hur kontakten faller ut (exempelvis 
Lee & Ayon 2004, De Boer & Coady 2007, Buckley, Carr & Whelan 2011a). 
Det finns också studier vars resultat väldigt konkret pekar på vad brukarna 
tyckte var bra respektive mindre bra i deras möte med barnavården (såsom 
Palmer, Maiter & Manji 2006, Buckley, Carr & Whelan 2011a). 
 
Helen Buckley, Sadhbh Whelan och Nicola Carr (2011b) har gjort en studie på 
Irland med syftet att undersöka hur föräldrar i barnavårdsärenden, där det har 
förekommit våld och/eller en konfliktfylld separation, upplevde kontakten med 
socialtjänsten. I ärendena förekom det även anklagelser föräldrarna emellan om 
övergrepp (sexuella/fysiska och/eller känslomässiga) på barnen. Författarna 
utförde kvalitativa intervjuer med 27 vuxna personer och datan analyserades 
med grundad teori. Kritik som framkom var att socialarbetare ofta hade 
bristande kunskaper om hur dynamiken i ett våldsamt förhållande ser ut. Bland 
annat fick en misshandlad kvinna endast ha samtal med sin socialarbetare 
tillsammans med mannen som misshandlade henne. Kvinnan gavs då inte någon 
chans att berätta om sin situation. Andra talade om hot från socialarbetarnas 
sida, exempelvis en kvinna vars socialarbetare sa till henne att om hon inte hade 
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slängt ut mannen inom en veckas tid, skulle socialarbetaren omhänderta barnen. 
Socialarbetaren erbjöd dock inget stöd till att detta skulle ske. Vidare berättade 
informanterna att när de hade kontaktat barnavården angående sina misstankar 
om att den före detta partnern förgripit sig på barnen, blev de inte trodda. 
Känslan av att inte bli trodd skapade stort lidande hos informanterna, som blev 
mer och mer desperata i sina försök att övertyga socialarbetarna om sina 
misstankar. En del informanter menade att de åtgärder de själva hade vidtagit i 
skyddande syfte hade använts emot dem. En pappa som hade försökt få stöd åt 
sina barn som blivit slagna av sin mamma fick höra att han överförde sin egen 
ångest på barnen. Sådana anklagelser fick brukarna att känna sig maktlösa. En 
del informanter uppgav att deras barn for illa av de vårdnads- och 
umgängesarrangemang som gällde. Några barn beskrevs exempelvis vara 
motvilliga till att åka iväg på umgänge och uppvisade ett aggressivt och stört 
beteende, vilket kunde omfatta sängvätning och mardrömmar vid tiden för 
umgänget. Informanterna uppfattade detta som symtom på hur olyckliga barnen 
var över att tvingas till kontakt med föräldern (ibid). 
 
Studiens resultat tydde även på upplevelser av en könsfärgad praktik: de 
kvinnliga informanterna oroade sig ofta för att socialarbetarna manipulerades av 
ex-partnern, som överlag ansågs vara ganska avväpnande. En del kände att 
socialarbetaren vände sig emot dem efter att ha träffat partnern. Vidare tyckte 
pappor i studien att de blev diskriminerade. En pappa som förgäves försökt att få 
hjälp av barnavården på grund av att hans förra fru slog barnen, undrade om 
deras motvillighet berodde på hans kön: han uppgav att socialarbetare sagt till 
honom att det hade varit en annan sak om det var han som hade slagit barnen 
och om hans förhållande till barnen var lika dåligt som hans förra frus var. De 
positiva upplevelserna av barnavården som informanterna lyfte var inte lika 
omfattande som de negativa. De handlade främst om att informanterna blev 
lyssnade på och trodda. Föräldrarna uppskattade också när socialarbetaren 
agerade direkt. De relationer som i vissa fall byggdes upp och som innebar tillit 
värdesattes (ibid). 

3.3 Tolvstegsbehandling för vuxna med substansmissbruk 
Att deltagande i tolvstegsgemenskap, såsom Anonyma Alkoholister och 
Anonyma Narkomaner, är effektivt vid missbruksproblematik finns det numera 
tämligen omfattande belägg för. Särskilt väl fungerar det för dem som deltar på 
regelbunden basis (Magura, 2008: 1906). Det finns även studier som fokuserar 
tolvstegsbehandlingens effekt (exempelvis Ferri, Amato & Davoli 2009, 
Stinchfield & Owen 1998). Gällande forskning där brukarnas åsikter om 
genomgången behandling står i fokus kan det konstateras att det på nationell 
nivå finns en kunskapslucka (Kristiansen & Svensson 2005, Bodin 2006). 
Internationellt sett finns emellertid en hel del forskning som handlar om 
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brukares nöjsamhet med sin behandling, men i många fall handlar det om andra 
typer av missbruksbehandlingar än just tolvsteg (till exempel Frick et al 2011, 
Orford et al 2009).  
 
Mycket litteratur visar på ett samband mellan deltagares uppfattning om sin 
behandling och hur länge de blir kvar i den: brukare som avbryter en behandling 
tenderar att betrakta den som ett straff, medan de som fullföljer ser den mer som 
just en behandling (exempelvis Inciardi 1995, Stohr et al 2002). Forskning tyder 
även på att brukares positiva utvärderingar av den terapeutiska relationen med 
sin behandlare har ett tydligt samband med en längre deltagande i behandlingen 
(Kasarabada et al 2002). Nöjsamheten hos brukarna tycks påverkas starkt av den 
kvalitet som behandlingen håller (Marsden et al 2000) och har ett samband med 
fullföljande och ökad effekt av behandlingen (Finney & Moos 1984). Carlson 
och Gabriel (2001) kunde exempelvis i sin studie dra slutsatsen att brukares 
nöjsamhet med tillgång och effekt hade ett samband med att nyttja hjälp sex 
månader efter behandlingen och avhållsamhet från droger vid återbesöket ett år 
senare. Andra forskare har funnit att brukares nöjsamhet med vård på 
behandlingshem har koppling till deras uppfattning av behandlingens variabler, 
som att personalen har en AA-övertygelse (Mavis & Stöffelmayr 1994, Melnick, 
Hawke & Wexler 2004). 
 
Gerald Melnick, Josephine Hawke och Harry Wexler (2004) har använt sig av 
mätinstrumentet Multimodality Quality Assurance (MQA) för att utvärdera 
missbruksbehandlingar på fängelser i USA utifrån ett brukarperspektiv. 
Mätinstrumentet har utformats för att fånga upp vad som utmärker den 
behandlande organisationen, behandlingspolicyn samt 
behandlingskomponenterna. Vidare ger MQA upplysningar från olika 
perspektiv: dels ges en bild av de högst ansvariga för behandlingen, dels får 
behandlarna ge sin bild av vad det är de implementerar, dels tillfrågas brukarna 
(i detta fall internerna) om hur de upplever behandlingen. I den aktuella studien 
ingick 1059 interner och forskarna undersökte huruvida deras omdömen 
avseende behandlingsmiljön (till exempel nyttan med den terapeutiska 
gemenskapen och tolvstegsaktiviteter) samt behandlingsklimatet (till exempel en 
positiv känsla av gemenskap) kunde grupperas som goda, måttliga och dåliga. 
Av intresse var även huruvida de som skattade höga värden på dessa 
behandlingskomponenter hade mer positiva utvärderingar av sin behandling och 
kontakten med terapeuterna samt om de uttryckte stor nöjsamhet med 
behandlingen överlag. Resultatet visade att trots att internerna deltog i 
behandlingen under tvång, var majoriteten positiva till sin behandling. De flesta 
skattade att de deltog i behandlingen i hög utsträckning. De deltagare som 
uppfattade behandlingen som väl implementerad var också de som skattade sitt 
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deltagande som högst. De som skattade behandlingsmiljön som god tyckte sig 
också ha god kontakt med behandlarna (Melnick, Hawke & Wexler 2004). 

3.4 Kriminalvård 
Det har länge florerat skepticism i frågan huruvida fängelsestraff verkligen kan 
åstadkomma någon förändring hos intagna och verka rehabiliterande (se till 
exempel Wilson 1975). Flera forskare hävdar att en fängelsevistelse gör mer 
skada än nytta, och att många interner har en mer omfattande problematik efter 
frigivning än vad de hade när de började avtjäna sitt straff (se exempelvis Currie 
1998, Wynn 2001).  
 
När det gäller det nationella forskningsläget har det under 2000-talet gjorts en 
hel del studier gällande utvärderingar av och inom svensk kriminalvård. Några 
är brukarutvärderingar om anstaltsvistelsen i sig och behandlar även sådant som 
karaktäristika gällande de intagna (exempelvis Kling & Gustavsson 2004, 
Gustavsson 2007). Någon studie jämför frigivningen under olika årtal och en 
annan handlar om genomförda projekt på anstalter som syftade till att förbättra 
frigivningssituationen (Holmberg & Niméus 2004, Heule 2005). Vidare finns 
det många gjorda utvärderingar av olika behandlingsprogram inom 
Kriminalvården. Exempelvis finns på myndighetens hemsida publicerade FoU-
rapporter om utvärderingar om sådant som ART (Aggression Replacement 
Training), Brotts-Brytet och tolvstegsbehandling (Danielsson, Fors & Freij 
2011, 2009a-b). Det finns också rapporter som handlar om återfall i brott utan 
att något särskilt påverkansprogram står i fokus (såsom exempelvis Haggård 
2010). Befintlig forskning handlar i huvudsak om manliga intagna.  
 
Det internationella forskningsläget domineras av studier från USA. Intresset för 
interners utvärderingar om anstaltsvistelsen i det stora hela förefaller dock inte 
vara särskilt stort. Några studier utvärderar effektiviteten av föräldrautbildning 
för interner (exempelvis Wilczak & Markstrom 2010, Sandifer 2008). Vissa 
undersöker vad de intagna tycker om sjukvården på anstalt (till exempel Plugge, 
Douglas & Fitzpatrick 2008, Bjørngaard, Rustad & Kjelsberg 2009). Somliga 
studier (såsom Leonard 2004, Mekhjian et al 1999) behandlar vad internerna 
anser om telefonkonferenser med psykolog eller psykiater som ett alternativ till 
traditionella besök. Det har också forskats en del på interners återgång till 
samhället efter avtjänat straff (exempelvis La Vigne, Visher & Castro 2004, 
Visher et al 2004, Visher & Courtney 2006). Dessa studier handlar bland annat 
om hur det statistiskt har sett ut för informanterna gällande sådant som hälsa, 
missbruk, inkomst, arbete, bostadsområde och familjerelationer. I studierna förs 
också förslag fram på förbättringar som kan göras och ibland även konkreta 
förslag på hur det praktiskt kan gå till. 
 

http://ijo.sagepub.com/search?author1=Ginger+L.+Wilczak&sortspec=date&submit=Submit
http://ijo.sagepub.com/search?author1=Carol+A.+Markstrom&sortspec=date&submit=Submit
http://tpj.sagepub.com/search?author1=Jacquelyn+L.+Sandifer&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plugge%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Douglas%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzpatrick%20R%5Bauth%5D
http://jtt.rsmjournals.com/search?author1=Hagop+Mekhjian&sortspec=date&submit=Submit
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Boo Kling och Jan Gustavsson (2004) på Kriminalvårdsstyrelsen redogör i en 
rapport för en studie där Kriminalvården och de intagna år 1992 och 2002 
jämförs. En del av studien handlar om vad personal och intagna hade för åsikter 
om Kriminalvården och denna del genomfördes med hjälp av intervjuer. Av 
svaren framkom att år 2002 blev internernas kroppsliga hälsa sörjd för på ett 
tillfredsställande sätt, men att det var sämre ställt med resurser för att se till 
deras psykiska mående. Många intagna lyfte fram behovet av fler individuella 
samtal och att få vistas mer utomhus. Både personal och intagna menade att 
klimatet på fängelserna hade blivit hårdare sedan 1992. Det hade blivit svårare 
att få permission och unga interner sågs som orosmoment. Medan personalen i 
huvudsak var nöjda med kontaktmannaskapet inom Kriminalvården var 
internerna själva av mer blandade uppfattningar. De intagna ville se mer av 
diverse vårdinsatser, såsom olika typer av utevistelser, enskilda samtal och 
social träning. De menade även att frigivningssituationen kunde förbättras med 
hjälp av sådana åtgärder. Vidare lyfte internerna fram eftervården som 
betydelsefull och vikten av få mer tid ute i samhället när fängelsestraffet börjar 
gå mot sitt slut. Verkställigheten fungerade bra under fängelsevistelse, desto 
sämre tyckte de intagna att det blev när de kommit ut i samhället igen. De 
uppgav att om man flyttades till ett behandlingshem efter frigivning fungerade 
livet ett tag, men annars upplevde de det som svårt att få hjälp av socialtjänsten. 
Vad gäller kvinnliga interner rapporterade de upplevelser liknande de manligas. 
Det som skilde var att kvinnorna något mer tyckte att själva fängelsevistelsen 
var svår och att de i större utsträckning efterfrågade olika påverkansprogram än 
männen. Rapporten sammanfattas med konstaterandet att den sociala situationen 
före och efter fängelsetiden var densamma för majoriteten, och att det inte var 
mycket som pekade på att det kommer bli bättre (Kling & Gustavsson 2004). 

3.5 Behandling av ungdomar med psykisk ohälsa 
Så sent som i början av 2000-talet var det inte vanligt att forska kring vad unga 
med psykisk ohälsa tycker om erhållen vård (Garland, Saltzman & Aarons 
2000). Endast ett fåtal studier hade vid den tidpunkten genomförts på ämnet (se 
till exempel Brannan, Sonnichsen & Heflinger 1996, Loff, Trigg & Cassels 
1987). Dock har intresset bland forskare blivit större under 2000-talet.  
 
Marriage, Petrie och Worling (2001) fann i sin studie att brukarnas grad av 
nöjsamhet med vården korrelerade med förbättringarna av deras 
självidentifierade problem och med hur användbara brukarna fann 
rekommendationerna de erhöll vid utskrivningen. Nöjsamheten korrelerade dock 
inte med brukarnas symtom- och funktionsmässiga förbättringar. Forskarlagen 
Gigantesco et al (2002) och Varol Tas, Guvenir & Cevrim (2010) har undersökt 
vad ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar tyckte om de ungas 
vårdvistelse. Gigantesco med kollegor (2002) kom fram till att informanterna 
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från öppenvården1 var ganska nöjda överlag, men uppgav missnöje med 
informationen som de hade fått om behandlingen och hur delaktiga de hade fått 
vara i vården. Nöjsamheten hos brukarna från slutenvården2 var signifikant lägre 
än hos brukarna från öppenvården, och även denna grupp var mest kritisk till 
vilken information som erhållits. Varol Tas, Guvenir och Cevrim (2010) å sin 
sida fann att nöjsamheten var hög både bland de unga och vuxna. Mest nöjda var 
brukarna med personalens tillgänglighet och hjälpsamhet samt 
inskrivningsprocessen.  
 
När det gäller brukarutvärderingar avseende tvångsvård för barn och ungdomar 
konstaterade Engström år 2008 att det överlag är ett väldigt outforskat område 
(2008: 94). Det finns en del studier där förekomst och karakteristika hos 
brukarna har undersökts (Siponen et al 2011, Ellila et al 2008). När det gäller 
brukarnas egna upplevelser av vården råder det dock ren och skär brist: inte en 
enda svensk studie om hur unga upplever psykiatrisk tvångsvård har genomförts 
före år 2008 (Engström, 2008: 94), då Karin Engströms avhandling i pedagogik 
gavs ut. Utbudet av studier som rör unga brukares upplevelser av tvångsvård kan 
sammanfattas i tre teman. Det första temat fokuserar just tvånget och 
representeras av studier som exempelvis brittiska Tan et al (2003) genomfört. 
Det andra temat berör delaktighet som LeFrancois (2006 och 2007) har studerat 
vid två tillfällen, gällande ungdomars åsikter om sin medicinering. Det tredje 
temat handlar om vårdens effekter vilket Nijhof et al (2011) berör i sin studie, 
som handlar om att personal, brukare och deras föräldrar fick utvärdera om 
vårdvistelsen hade haft någon effekt på ungdomarna. 
 
Karin Engström (2008) har undersökt ungas erfarenheter av delaktighet under 
tvång i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård i sin avhandling. Hon 
genomförde kvalitativa intervjuer med 10 ungdomar som vårdades under tvång 
och 11 som var frivilligt inlagda. Resultatet visade att fysiskt tvång ibland 
förekom, till exempel då den unge skulle föras till sjukhuset eller vid 
sondmatning, då några informanter enligt uppgift fysiskt hade kämpat emot 
personalen. Flera ungdomar tog även upp övervakning som en variant av tvång, 

1 Öppenvård innebär att patienten behandlas vid polikliniska besök eller vid en dagavdelning, 
men bor kvar i hemmet (Engström, 2008: 77). 
2 Med slutenvård avses vård där patienten är inlagd på avdelning och omfattar både frivilliga 
vistelser och tvångsvård. Vid en frivillig vistelse kan patienten i teorin själv bestämma när 
vården ska avslutas och ska också ha möjlighet att röra sig fritt. Vid tvångsvård måste 
patienten vara på en låst avdelning tills läkaren bestämt att vården ska upphöra och patienten 
får inte lämna avdelningen utan personal. Tvångsvård kan enligt Lag (1991: 1128) om 
psykiatrisk tvångsvård utfärdas om en person bedöms lida av en allvarlig psykisk störning och 
dessutom anses vara i behov av psykiatrisk dygnetruntvård (Engström, 2008: 19). 
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vilken ibland upplevdes som integritetskränkande och påfrestande. När det 
gällde möjligheten att tacka ja till frivillig vård framkom stor variation i svaren. 
Några unga som ville läggas in självmant blev ändå inlagda med tvång. Flera 
informanter uppgav att de trots dåligt mående i flera års tid, hade haft svårt att få 
gehör för sina rop på hjälp. En känsla av att inte bli tagen på allvar hade ibland 
följts av drastiskt agerande för att få omvärlden att förstå. Några rapporterade 
om att de delvis hade möjlighet till diskussion trots tvångsvård, medan andra 
kände att de stod helt utan chans att påverka. Även gällande meningen med 
vården visade resultatet på stora skiftningar: några ungdomar tyckte att vården 
var meningslös, några att den hade räddat deras liv. Några menade att vården 
måste vara frivillig för att vara verksam. Det fanns även informanter som i 
huvudsak var positiva till vården. De ungas svar varierade även kraftigt 
avseende frågan om personalen hade ”brytt sig” om dem eller inte. En del 
informanter tyckte att personalen mest arbetade på rutin. Några ungdomar 
upplevde att personalen varit engagerade och intresserade av dem. Det senare 
handlade om särskilda personer i personalen som ungdomarna hade upplevt sig 
ha en bättre relation till. Utmärkande var att ungdomarna kände tillit till den 
vuxne, en tillit som ofta uttrycktes vara ömsesidig. Ungdomarna uppfattade en 
sådan vuxen som en vän (Engström 2008). 

3.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett antal självbiografier åskådliggöra 
diskurser om författares möten med socialarbetare samt att belysa författares tal 
om hjälpen som de har fått, erbjudits eller som har uteblivit under den tidsperiod 
som böckerna omfattar. De övergripande frågorna är: 

• Hur konstrueras författarnas möten med socialarbetare och vilka faktorer 
tillskrivs betydelse för att ett möte konstrueras på ett visst sätt? 

• Hur talar författarna om sin kontakt med det sociala arbetet och hur kan 
detta tal förstås utifrån ett maktperspektiv? 

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt finner jag det relevant att 
undersöka hur personer med olika slags problematik och livssituationer skildrar 
sina erfarenheter av att vara brukare inom det sociala arbetet. På så sätt kan en 
djupare förståelse infinna sig hos både lekmän och professionella för hur det är 
att vara brukare. Studien kan även bidra till en större medvetenhet hos 
yrkesverksamma om vad som kan vara viktigt att ha i åtanke vid kontakter med 
personer som har liknande problematik. 
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Kapitel 4: Teorianknytning, metod och metoddiskussion 
Den här delen av uppsatsen behandlar först socialkonstruktionismen: min 
ontologiska hållning och således även mitt teoretiska angreppssätt gentemot 
analysmaterialet. Därpå följer en presentation av det grundläggande inom kritisk 
diskursanalys respektive historikern Klas Åmarks maktromb, som tillsammans 
utgör de analytiska hjälpmedel med vilka självbiografierna har bearbetats. 
Diskussion och problematisering av materialet med hjälp av dessa redskap 
förevisas kontinuerligt i analysens olika delar. 

4.1 Socialkonstruktionism  
Intentionen med den här uppsatsen är att studera hur författarna av 
analysmaterialet framställer, eller konstruerar, sina möten med socialarbetare 
samt att belysa författarnas tal om sina kontakter med det sociala arbetet. Därför 
ser jag socialkonstruktionismen som en relevant teoretisk utgångspunkt. Även 
om det existerar flera begreppsbestämningar av socialkonstruktionism finns det 
några kriterier som är gemensamma för dem alla. Ett av kriterierna är kritiskt till 
sin natur och innebär att uppfattningen om att kunskap är objektiv och att det 
endast finns en enda ”sann” verklighet ska ifrågasättas (Burr, 2003: 2, Barlebo 
Wenneberg, 2001:13).  
 
Inom socialkonstruktionismen ses sätten vi människor förstår omvärlden på som 
avhängiga det historiska och kulturella sammanhang vi är en del av (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000: 11). Människans handlingar är inte biologiskt 
betingade utan snarare socialt konstruerade. Som exempel kan nämnas att det 
inte är givet att gråta bara för att man har sorg. Det är istället avhängigt vilken 
kultur man tillhör: i västvärlden är det naturligt att gråta när en nära anhörig har 
gått bort, men i andra kulturer uttrycks sorg genom skrik och kast med kroppen. 
Kontentan av detta är att det är riskabelt att betrakta människors agerande som 
naturliga handlingar, eftersom ett sådant synsätt innebär att det inte skulle kunna 
förekomma ett annat agerande (Barlebo Wenneberg, 2001:11). 
 
Omvärlden skapas genom att människan uppfattar den och har kunskap om den. 
Verkligheten, såsom vi ser den, är avhängig vår synvinkel med följden att den 
fysiska världen ses som en social konstruktion. Teorins användbarhet blir på så 
sätt tydlig: den är brukbar för att ifrågasätta det som uppfattas som självklart 
(ibid: 12-13). Eftersom varje individ konstruerar sin egen verklighet utifrån sin 
egen kontext, finns det följaktligen inte en ”sann” tolkning av omvärlden och 
inte heller någon som kan ses som bättre än en annan (Burr, 2003: 3-4).  
Vetandet uppstår via sociala skeenden människor emellan, huvudsakligen 
genom språket (ibid: 4). Genom detta synsätt blir människan till en tänkande 
varelse på grund av att vårt språk i förväg har ordnat verkligheten åt oss. Vi kan 
se ett bord för att vi redan känner till begreppet ”bord”. Eftersom också språket 
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är en social konstruktion blir även vår verklighetsuppfattning och kunskap om 
verkligheten en konstruktion (Barlebo Wenneberg, 2001:12). Hur vi konstruerar 
vår verklighet är intimt sammankopplat med makt, eftersom hur vi brukar 
språket, såväl muntligt som skriftligt, bekräftar vissa fenomen men avfärdar 
andra (Burr, 2003: 5).  
 
Med hänsyn till studiens socialkonstruktionistiska ram är det betydelsefullt att 
jag förhåller mig kritisk till analysmaterialet och inte godtar utsagorna som den 
enda sanna verkligheten. Jag bör därför anta ett ifrågasättande angreppssätt 
gentemot hur böckerna framställer möten och hjälpinsatser, eftersom texterna är 
influerade av vad författarna bär med sig, såsom föreställningar och tidigare 
erfarenheter, in i kontakten med det sociala arbetet. Skildringarna utgör 
författarnas sanning, men det som de har varit med om skulle sannolikt upplevas 
på ett annat sätt av någon annan, varför dennes skildring skulle se annorlunda ut. 
Som redan har nämnts, är det troligt att självbiografier av den art som i 
föreliggande uppsats används som analysmaterial, har förutsättning att nå ut till 
en bred läsekrets. Författarna besitter därmed inflytande eftersom de har 
möjlighet att förmedla sin sanning till omvärlden, och därmed makt att bidra till 
rådande diskurser. 

4.2 Kritisk diskursanalys 
För att kunna bearbeta empirin har jag tagit hjälp av kritisk diskursanalys. Det är 
ett verktyg som kan ses som en ”paketlösning”, då den omfattar både teori och 
metod genom att den hanterar frågorna om hur världen kan förstås och hur den 
kan vara beskaffad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10).  
 
Det finns olika typer av diskursanalys och den som har influerat denna studies 
analysarbete är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Metoden har 
anpassats efter studien, vilket betyder att vissa moment i den ursprungliga 
metoden har valts bort. Faircloughs diskursanalys är särskilt lämplig då 
kommunikation och samhälle utgör studieobjekt, eftersom den kan förklara att 
”verkligheten” är en konstruktion och att den således kan skilja sig åt beroende 
på vem det är som har konstruerat bilden av den men även beroende på vem det 
är som agerar mottagare och ska tyda den. Den kritiska diskursanalysen har 
följaktligen sina rötter i socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000: 10-11).  
 
Det huvudsakliga syftet med denna typ av analys är att studera hur språket 
medverkar till att bevara en värld med ojämlika maktrelationer, med andra ord 
klargöra vem som sätter gällande diskurser samt vad dessa innebär. Meningen är 
därför även att analysen ska medverka till samhällelig förändring (ibid: 69-70). 
Nedan följer en närmare presentation av Norman Faircloughs kritiska 
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diskursanalys, medan en mer specifik beskrivning av hur jag har använt mig av 
de redskap som är aktuella för den här studien följer i kapitlet Analys. 
Då Fairclough talar om en diskurs avses ett särskilt sätt att tala som skapar 
betydelse åt erfarenheter ur ett visst perspektiv. Vad som då åsyftas är en 
särskild diskurs som utkristalliserar sig i förhållande till andra, till exempel en 
socialdemokratisk diskurs och en centerpartistisk diskurs. Det enda sättet genom 
vilket den materiella världen får en innebörd blir då genom diskurser. Med 
enbart diskurs avser Fairclough språkbruk, en kommunikativ företeelse, som 
social praktik (ibid: 15, 72). 
 
Diskurs är konstituerande och konstituerad på en och samma gång, och även en 
betydande typ av social praktik, vilken återskapar och förvandlar kunskap, 
identiteter och sociala förhållanden. Även andra sociala praktiker påverkar den, 
vilket betyder att förhållandet gentemot dess omgivning är av dialektisk art. 
Fairclough argumenterar för metodiska analyser av tal och skrift hämtat från 
exempelvis massmedier. Hans tillvägagångssätt är en diskursanalys med fokus 
på texten, och som förbinder lingvistikens detaljrika textanalys, 
makrosociologins analys av social praktik samt den interpreterande 
mikrosociologiska riktningen inom sociologin. Härigenom åstadkoms en 
tvärvetenskaplig överblick på hur texter och samhälleliga förlopp hänger 
samman. Detta samband ändras med tiden och kan givetvis även skifta med 
hänsyn till den rumsliga aspekten (ibid: 71-72, Fairclough, 1992: 72). 
 
Diskurser frambringar samhälleliga identiteter och förhållanden, lärdoms- och 
meningssystem. Då en analys utförs står två fenomen i centrum, dels den 
kommunikativa företeelsen, det vill säga någon form av språkbruk. Dels 
diskursordningen, vilken utgörs av alla diskurstyper som en samhällelig 
institution använder sig av. Dessa innefattas av diskurser och genrer. Det senare 
är ett språkbruk som är sammanfogat med och en beståndsdel av en bestämd 
social praktik. En diskursordning innefattar diskurser som går om lott, och det 
pågår en kamp mellan dessa om att få vara den som går vinnande ur striden och 
därmed få bestämma innebörden av det område som de delar. Att vinna denna 
kamp kallas för hegemoni (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 134, 13). För 
denna studie innebär det att de diskurser om socialt arbete som författarna av 
mitt analysmaterial bidrar till, medvetet eller omedvetet bidrar till kampen om 
utsagorna där vissa överordnas andra och vinner hegemoni gentemot andra 
diskurser som handlar om samma sak. Enkätstudier kan exempelvis konstruera 
brukarnas syn på möten och deras kontakt med det sociala arbetet på ett annat 
sätt. 
 
Fairclough har utarbetat en modell för sin kritiska diskursanalys (Fairclough, 
1992: 73), där han tänker sig varje språkbruk som en text, en diskursiv praktik 
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och en social praktik (se figur 1). Dessa tre aspekter kan brukas en och en, eller i 
kombination med varandra, utifrån vilket syfte studien har (Winther Jørgensen 
& Philips, 2000: 74, 85). Texten utforskas utefter sin lingvistiska uppbyggnad, 
det vill säga dess egenskaper. Den diskursiva praktiken, det vill säga 
textproduktion och textkonsumtion, analyseras genom studier av hur författaren 
har byggt upp sin text genom att bruka redan existerande diskurser och genrer, 
men även på hur den som läser skriften brukar dem då denne gör sin tolkning 
(ibid: 74-75). Texten och den diskursiva praktiken hänger samman (Fairclough, 
1992: 73), vilket betyder att man inte kan studera det ena utan att även studera 
det andra. Fairclough särskiljer emellertid dessa analytiskt. För att analysera den 
sociala praktiken studeras huruvida den diskursiva praktiken upprepar eller 
omorganiserar den rådande diskursordningen, samt vilka effekterna blir för den 
sociala praktiken. Relationen mellan texten och den sociala praktiken 
kommuniceras av den diskursiva praktiken. Sålunda är det endast via denna som 
texter påverkar och påverkas av den sociala praktiken, eller för att förtydliga: 
med språket, muntligt som skriftligt, konstruerar människan bilder och 
föreställningar om olika företeelser, samtidigt som dessa bilder och 
föreställningar påverkar samma företeelser (Winther Jørgensen & Philips, 2000: 
15, 74-75, 90). 
     Textproduktion 

Text 

      

Diskursiv praktik 

 

 

Social praktik    Textkonsumtion
     

 

Figur 1: Faircloughs (1992: 73) tredimensionella modell.   

Vid utförandet av en diskursanalys skannas en text i syfte att mönster i den ska 
urskiljas, och därefter fokuseras vilka samhälleliga effekter olika diskursiva 
framställningar kan få. Vad som är intressant är hur vissa utsagor godtas medan 
andra inte gör det (ibid: 28). Jag kommer i huvudsak att ägna mig åt den 
diskursiva praktiken i min analys, på så sätt att jag klarlägger mönster som jag 
tycker mig se utifrån författarnas sätt att beskriva sina möten med socialarbetare. 
Jag kommer följaktligen inte att använda mig av den del av Faircloughs metod 
som går ut på att studera hur författarna brukar redan befintliga diskurser och 
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genrer för att producera sina egna texter och hur läsaren brukar detsamma för att 
tolka den. Detta skulle medföra en mer omfattande studie än vad det finns 
tidsmässiga resurser till för detta uppsatsarbete. 
 
Som redan nämnts, omfattar en undersökning av den diskursiva praktiken också 
en undersökning av själva texten och tvärtom, vilket blir påtagligt även i min 
studie då jag tar hjälp av citat för att visa på hur författarna konstruerar 
kontakten med det sociala arbetet. När det är betydelsefullt med hänsyn till 
studiens syfte och frågeställningar, går jag även ner på ordnivå i min analys. Jag 
kommer dessutom, för att fånga upp den kritiska infallsvinkeln i Faircloughs 
metod, att resonera kring de eventuella diskursiva följder som studiens resultat 
kan få för den sociala praktiken.  

4.3 Maktteori och Klas Åmarks maktromb 
Jag har valt att använda mig av ett maktperspektiv som analytiskt hjälpmedel av 
den enkla anledningen att makt förekommer i alla möten mellan människor och 
att det inte går att bortse från det än tydligare maktförhållandet mellan brukare 
och socialarbetare. Detta eftersom mötet uppkommer med anledning av att 
brukaren befinner sig i en utsatt livssituation och på grund av det kommer i 
kontakt med socialarbetaren, en utbildad yrkesverksam med vissa befogenheter. 
Valet av ett maktperspektiv som ett lämpligt redskap stöds även av 
genomgången av tidigare forskning, som visar att makt är centralt när möten 
studeras. 
 
En traditionell bild av makt kan sägas innefatta makt som relation och som 
påverkan: då A med hjälp av olika maktresurser tvingar B till något. Makt som 
relation innebär att A besitter makt över B när det gäller en viss företeelse. Makt 
som påverkan innebär att A genom ett medvetet agerande kan få B att göra som 
A vill. Makt som påverkan kan även innebära oavsiktliga följder förutom de 
som var avsedda (Petersson, 1987: 10).  
 
En som har utmanat den traditionella synen på makt är historikern Klas Åmark 
(1998). Han menar att den sedvanliga uppfattningen av makt inte är tillräcklig 
för att göra komplicerade maktrelationer rättvisa (ibid: 298). Han har därför 
vidareutvecklat den till en romb. Jag använder mig av Åmarks maktromb 
eftersom den tar hänsyn till variabler som är relevanta i min studie. Den är inte 
enbart ett verktyg för att åskådliggöra A:s makt över B, utan belyser även hur 
samhälleliga faktorer påverkar maktrelationen på olika sätt. 
 
Det är fortfarande maktförhållandet mellan A och B som är i fokus, där A är 
socialarbetaren och B är brukaren. Men Åmark (ibid) menar att maktrelationen 
även påverkas av faktorerna C och D, där C står för diskursiv makt och D för 
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institutionell makt. Diskursiv makt innebär makt över kunskap, normer och 
samhällsvärderingar överlag. Den inverkar på hur parterna tänker i olika 
situationer, på deras förståndsmässiga verktyg de tar hjälp av för att skildra och 
uppfatta verkligheten. Den är också en slags extern makt, som parterna inte har 
något inflytande över. Andra berörda än de som kämpar om att få ta del av de 
samhälleliga resurserna har sina huvudsakliga verksamhetsområden här, såsom 
forskare, opinionsbildare och masskulturens producenter. De medverkar till att 
skapa parternas identiteter, till hur de uppfattar sina intressen och väljer taktiker 
och koalitioner (ibid). 
 

A. Socialarbetare 

 

 

 

             C. Diskursiv makt D. Institutionell makt 
(makt över kunskap och normer) (diagnossystem, lagstiftning,  
 riktlinjer osv) 

 

B. Brukare 

Figur 2: Tolkning av Åmarks (Åmark, 1998: 298) maktromb. 

Den institutionella maktens essens å sin sida, utgörs av reglerna den genererar 
för den samhälleliga maktkampen. Den medverkar också till att ordna 
medborgarna i olika grupper och till att fastställa deras väsen. Som exempel kan 
myndighetsåldern nämnas, vilken drar en skiljelinje mellan barn och vuxna. 
Pensionsåldern, som skiljer på arbetare och pensionärer, är ett annat exempel 
(ibid).  
 
Åmark menar att människor inte är A respektive B, utan att vi tilldelas dessa 
positioner. Parternas intressen är heller inte alltid tydliga. De blir till sociala 
konstruktioner i ett förlopp med många involverade och i förhållande till olika 
institutioner. Vissas väsen och intressen bejakas ofta och utgör ingen svårighet 
att identifiera. En arbetare är till exempel medveten om att hans intressen ser 
annorlunda ut i jämförelse med en vd:s. Andra intressen som inte är lika enkla 
att urskilja avgränsas och urskiljs av klasskampen, av samhället och hur det 
fastställer olika grupper och sociala värden (ibid: 299). 
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Solidaritet är inte bara beroende av gemensamma intressen, utan förutsätter även 
inlärning av vad som ska betraktas som gemensamt, rutiner och institutioner 
som verifierar och åter verifierar gemenskapen. Exempelvis vet en facklig 
förhandlare att denne har fackmedlemmarna i ryggen när strejk hotar, medan en 
gemenskap som inte är fackansluten inte kan ta för givet att få stöd från varandra 
på samma sätt. När kampen om makten förs öppet, är det heller inte tillåtet att ta 
till vilka maktresurser som helst: nationens lagstiftning måste följas, och i fallet 
med strejk ovan avgör lagen vad som är skadliga strejker och vilka regler som 
måste tas hänsyn till innan strejk kan inledas (ibid). 
 
Följderna av en maktkamp är ofta svåra att få en övergripande bild av och är 
avhängiga omvärldens reaktioner. Sådant som spelar in kan vara vad som händer 
i verksamheten, omgivningens förhållningssätt och vad de tänker och gör. Enligt 
Åmark är social ordning inte strukturellt betingad, utan en följd av parternas 
relation till och agerande gentemot varandra. Det är emellertid inget 
okomplicerat resultat, snarare en invecklad produkt av många parters otaliga 
agerande (ibid). 
 
Vidare menar Åmark att maktutövning nästan per automatik uppfattas som ett 
agerande innefattande tvång, och det är visserligen en del av ordets 
grundbetydelse. En del av maktens essens är att den ofta berövar människor 
deras rättigheter, deras chanser till utveckling och ett självständigt liv. Men, 
makt behöver inte bara vara något negativt. Läggs gemensamma medel samman 
kan man agera tillsammans, och då kan stora saker åstadkommas. Då är makt av 
godo (ibid: 300). 
 
När maktutövning inte endast ses som maktkampen mellan två parter, utan även 
som ett förlopp i vilket både kämparna och de passiva betraktarna – de som är 
involverade i kampen liksom de som sätter upp regler och genererar kunskap 
som skapar ramar för parternas tankegångar och fastställande av de egna 
intressena – upprättar en social ordning. Den rymmer regler, institutioner, 
kunskap och värderingssystem, definition av parter och skiljelinjerna dem 
emellan, en hierarki som avgör vem som tillhör eliten, antalet eliter och så 
vidare. Med andra ord anger den sociala ordningen förutsättningarna för makten 
i samhället (Åmark använder begreppet social ordning istället för institutioner). 
Den skapas genom allas agerande, oavsett om det är ett aktivt eller passivt 
sådant. På det här sättet medverkar alla närvarande till att skapa reglerna för 
maktens förutsättningar och utövande. Goda regler främjar ett gott agerande, 
dåliga regler främjar övergrepp, förtryck och berövande av människors chanser 
till utveckling. Den direkta maktkampen är enkel att identifiera, medan 
skapandet av den sociala ordningen är svårare att avslöja (ibid). 
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Jag har redan konstaterat att makt förekommer i alla mänskliga relationer, och 
därför ligger det i sakens natur att makten mellan brukare och socialarbetare kan 
förstås som en relation. Med Åmarks maktromb som analytiskt redskap är jag 
intresserad av att undersöka huruvida makten mellan aktörerna kan urskiljas på 
andra sätt. Eller annorlunda uttryckt, vilka olika typer av maktrelationer som 
framträder i mötena mellan författare och socialarbetare. Av intresse är även om 
och i så fall hur makten används för att mötet ska konstrueras som ett positivt 
eller negativt möte. Eftersom analysmaterialet omfattar flera år av författarnas 
liv, finns det därtill en poäng med att undersöka om det är möjligt att utläsa 
någon skillnad i deras omdömen över tid. 

4.4 Självreflektion och metodologisk reflexivitet 
Som komplement till metoddiskussionen som redan har presenterats vill jag 
även åskådliggöra min förförståelse gällande möten med brukare och dess 
betydelse för det fortsatta arbetet. Förförståelsen utgörs av privata upplevelser 
och erfarenheter som har format mig till den jag är idag, men även av sådant 
som jag har fått erfara i mitt yrke som socionom. Tillsammans har det gett 
upphov till de föreställningar med vilka jag har gått in i arbetet med studien. 
 
Det var antagligen under gymnasietiden, då jag studerade på det 
samhällsvetenskapliga programmet, som jag började förstå innebörden av 
begrepp som sociala problem och socialt arbete och intressera mig för vad de 
står för. Genom skol- och universitetsundervisning, mina anställningar, medier 
och människor i min omgivning har jag, både medvetet och omedvetet, tagit till 
mig delar av det som har förmedlats till mig under årens lopp på dessa områden.  
 
Mina föreställningar har dock nyanserats i samband med att jag själv kom ut i 
arbetslivet som socionom och började ha egna möten med brukare. Ett mer 
kritiskt förhållningssätt gentemot vad som sker i ett möte och hur det kan 
påverka den fortsatta kontakten anträdde. Att förhålla sig så neutral som möjligt 
till sitt analysmaterial är en utmaning, särskilt när man är utbildad och 
yrkesverksam inom det område man studerar.  
 
Min förförståelse handlar främst om mitt socialarbetarperspektiv. 
Genomförandet av denna uppsats har möjligtvis påverkats av det på så sätt att 
jag kan ha läst in mer i mina tolkningar av analysmaterialet gällande sådant som 
har med rutiner och regelverk att göra, än vad en person som inte är socionom 
kanske skulle göra. Jag menar dock att detta inte utgör ett problem för studien 
och dess giltighet, utan att det snarare kan bidra till ett djup i tolkningarna. 
 
Jag har hanterat min förförståelse utifrån bästa förmåga genom att försöka vara 
så reflexiv som möjligt. Det innebär att jag har tänkt igenom vad det är som jag 
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bär med mig in i arbetet med uppsatsen och hur det kan påverka mina tolkningar 
av materialet. Eftersom jag tolkar författarnas tal om möten och insatser, bidrar 
även jag till konstruktionen. En annan konsekvens är att andra människor kan 
tolka analysmaterialet på ett annat sätt. Därför är min intention att vara så tydlig 
som möjligt i redogörelsen av mitt förfarande, för att andra ska kunna komma 
fram till samma resultat genom att använda samma urval och tillvägagångssätt. 
Att nyttja citat i analysen för att styrka mina tolkningar ökar transparensen mer 
därtill. 
 
Då analysmaterialet är att betrakta som offentliga handlingar finns det ingen 
mening med att reflektera etiskt över studien. Däremot kommer ett resonemang 
att föras om hur studiens resultat kan inverka på den sociala praktiken. 
 
Värt att lyfta är också den utmaning det har varit att använda självbiografier som 
utvärderingsmaterial. Jag har fått pröva mig fram när det gäller vilken 
utformning som har varit mest lämplig för uppsatsen utifrån studiens resultat. 
Detta främst på grund av att jag i det inledande skedet av uppsatsarbetet inte 
hade i åtanke att resultatet så tydligt skulle visa på skillnader mellan författarnas 
omdömen ur ett kort och långt perspektiv. För att göra studiens poänger rättvisa 
har jag delat upp analysen i olika delar, där först mötesdiskurserna och 
författarnas omdömen ur ett kortsiktigt perspektiv uppmärksammas, varpå deras 
omdömen ur ett längre perspektiv följer. Således har analysen stegvis fördjupats 
för att tydliggöra de förekommande skillnaderna på kort och lång sikt. 
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Kapitel 5: Analys 

5.1 Tillvägagångssätt i och utformning av analysen 
Jag tog mig an de utvalda självbiografierna genom att inledningsvis läsa dem i 
tur och ordning. Under läsningens gång märkte jag ut sådant som kunde vara av 
relevans med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. Mer specifikt rör 
det sig om passager där författarna beskriver sina möten med socialarbetare samt 
hur de talar om kontakten med det sociala arbetet. Därefter skrev jag ner de 
markerade passagerna i ett dokument. När detta var gjort läste jag igenom alla 
utdrag flera gånger för att skapa mig en bild av innehållet i varje enskild bok, 
men också för att se om det gick att urskilja mönster angående mötena som var 
genomgående i samtliga böcker. Jag tycker mig ha funnit flera sådana mönster, 
som följaktligen utgör de mötesdiskurser som är av intresse utifrån studiens 
utformning. Jag kommer emellertid inte att lyfta fram alla diskurser som jag 
anser mig ha hittat utan endast de tre mest framträdande. Dessa kallar jag för det 
trygga mötet, motståndets möte och det tvingande mötet. De två sistnämnda 
överlappar delvis varandra, men de har skiljts åt rent analytiskt för tydlighetens 
skull. 
 
Utdragen från böckerna gav även upphov till en diger samling utlåtanden om 
vad författarna anser om sin kontakt med det sociala arbetet. Exempelvis 
huruvida de finner insatserna adekvata och av god kvalitet, om författarna tycker 
att de har fått vara delaktiga i att planera för sitt eget förändringsarbete, vilket 
bemötande de har fått av socialarbetarna och så vidare. Dessa omdömen är av 
både explicit och implicit art, varför de som är mer outtalade har krävt mer 
tolkning under analysarbetet. Som nämndes i avsnittet Maktteori och Klas 
Åmarks maktromb, hade jag redan inledningsvis ett intresse för eventuella 
skillnader i författarnas omdömen över tid. I ett ganska tidigt skede i 
analysarbetet kunde jag också notera en sådan diskrepans mellan hur författarna 
talar om kontakten i citaten som illustrerar mötesdiskurserna, jämfört med hur 
de talar om samma sak ur ett mer långsiktigt perspektiv. Med anledning av detta 
har analysen delats upp i olika delar. I det följande presenteras hur analysen har 
gått till och hur den har utformats. 
 
Den första delen av analysen, kallad Mötesdiskurserna, utgår från de olika 
typerna av möten som har utkristalliserats från analysmaterialet. Detta genom att 
en mötesdiskurs först presenteras utifrån den övergripande karakteristika som 
jag tycker mig ha utrönt från böckerna. Efter det följer ett citat som illustrerar 
det aktuella mötet, varpå det belyses på vilket sätt mötet har konstruerats som ett 
tryggt sådant, som präglat av motstånd eller av tvång. Proceduren med ett 
exemplifierande citat, följt av demonstration av möteskonstruktionen upprepas 
för varje bok som mötet förekommer i. Sedan kommer ett avsnitt där de 
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illustrerande exemplen analyseras utifrån Klas Åmarks maktromb. Det klargörs 
vilka maktaspekter som enligt detta analytiska redskap förekommer i de olika 
citaten och hur dessa aspekter yttrar sig. Därefter diskuteras hur en eventuell 
maktkamp ter sig i mötet och hur det i sin tur påverkar maktbalansen mellan 
parterna. Slutligen summeras författarnas omdöme om sin kontakt med det 
sociala arbetet i varje citat. Förfarandet upprepas för samtliga tre 
mötesdiskurser. Därpå följer ett avsnitt kallat Fördjupad analys av 
mötesdiskurserna. Där sammanfattas den första delen av analysen som handlar 
om mötesdiskurserna. Det förs även en diskussion utifrån studiens teoretiska 
ram och den tidigare forskning som har presenterats. 
 
Del två av analysen har rubriken Författarnas summering av sin kontakt med det 
sociala arbetet och syftar till att sammanfatta författarnas omdömen av sin tid 
som brukare. Jag kallar dessa summeringar för författarnas bokslut. Översikten 
görs för en bok i taget och genom illustrering av författarnas tal om sådant som 
bemötande och insatser. Även i detta avsnitt används citat, men också 
återberättelser, för att visa på vad författarna tycker om det de har varit med om. 
Därpå följer den del av uppsatsen som går under rubriken Mötesdiskurser och 
bokslut kontra framgångsfaktorer. Där sammanfattas först analysens andra del, 
det vill säga den som handlar om författarnas bokslut. I varje bok beskrivs även 
explicita och implicita skildringar av framgångsfaktorer som ligger bakom den 
positiva förändring som samtliga författare så småningom beskriver sig 
genomgå, och dessa faktorer ställs i relation till mötesdiskurserna och 
författarnas bokslut i det aktuella avsnittet. Paralleller dras även till tidigare 
forskning.  
 
Avsnittet Analysmaterialets budskap handlar om vad det är böckerna förmedlar 
till omvärlden. För en bok i taget klargörs vilken av mötesdiskurserna som är 
mest utmärkande i varje bok och varför, och hur den tillsammans med bokslut 
och identifierade framgångsfaktorer ger upphov till ett visst budskap som kan 
uppfattas vid en första anblick av materialet. För att komma åt vad böckerna 
förmedlar i sin helhet, undersöks därefter huruvida de bidragande faktorerna till 
att ett möte konstrueras på ett visst sätt är omständigheter inom eller utom det 
sociala arbetets kontroll. Det ställs därefter i kontrast till budskapen som 
böckerna kommunicerar vid ett första påseende.  
 
Under rubriken Diskursiva konsekvenser för den sociala praktiken och det 
sociala arbetets praktik reflekterar jag kring vad fynden i studien kan få för 
konsekvenser. Detta sker utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, och 
omfattar möjliga följder både för allmänheten och yrkesverksamma inom det 
sociala arbetet. I anslutning till detta förs även ett resonemang kring vad som 
skulle kunna göras på olika nivåer för att mildra eventuella konsekvenser av 
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studiens fynd. Diskussionen förs sedan in på förslag till fortsatt forskning. Det 
allra sista avsnittet kallas Avslutande ord och omfattar studiens kunskapsbidrag. 
Analysens viktigaste fynd, såsom jag ser det, sammanfattas och uppsatsen 
avslutas med några tankar kring empowerment. 

5.2 Mötesdiskurserna 

5.2.1 Det trygga mötet 
Författarna beskriver socialarbetaren i det trygga mötet med ord som trygg, 
vänlig, snäll, lugn och ödmjuk. Den professionelle förefaller vara en god 
lyssnare, men även som intresserad och engagerad med en uppriktig önskan om 
att det ska gå bra för författaren. Kännetecknande är att författaren framstår som 
trygg i relationen och som om denne känner tillit till den professionelle. 
Socialarbetaren tycks vara en favorit i den aktuella personalstyrkan och ger 
intryck av att vara en person som kan nå fram till författaren, något som andra 
professionella misslyckas med. Beskrivningarna av socialarbetaren får denne att 
framstå som rätt person på rätt plats. Författarna ger dessa personer mycket 
utrymme i böckerna och talar varmt om dem. Det trygga mötet förekommer i Så 
dumt! och Vingklippt ängel. 
 
Mia Törnblom börjar sin resa mot tillfrisknade på behandlingshemmet 
Kvarnlyckan, där hon ska göra sin primärbehandling, det vill säga de inledande 
sex veckorna av behandlingen. Hon gör sig snabbt hemmastadd och trivs, både 
på hemmet som sådant och med personalen. Mia inleder ett kapitel på följande 
vis: 

Det finns en terapeut vars föreläsningar jag tycker speciellt mycket 
om att lyssna på. Han heter Ernst och det är han som äger 
Kvarnlyckan tillsammans med sin fru, Ellen. Jag blir glad bara av 
att veta att det är han som har föreläsningen och jag önskar mig en 
del av den energin som han bär på och som sprids när han kommer 
in i ett rum. I dagens grupp är det Ernst som är terapeut. Det känns 
bra och tryggt. (…) 

Om jag ska beskriva Ernst med två ord så blir det nog trygg och 
ödmjuk. Alla lyssnar på honom när han pratar och han behöver 
inte vara hård eller kaxig, som flera av de andra terapeuterna, alla 
lyssnar ändå. 

Därpå beskriver Mia den gruppsession på behandlingshemmet som nämndes 
ovan. För dagen ligger fokus på hennes medpatient Ulla: 

Ernst som ju är den riktiga terapeuten pratar med Ulla och gör det 
han kan för att försöka få henne att kapitulera inför verkligheten 
(…) Mitt i en mening vänder sig Ernst till mig och frågar: ”Mia! 
Varför måste du alltid vara så duktig?” (…) 
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”För att ni ska kunna tycka om mig…” Min röst är svag, som en 
liten flickas, vilket skrämmer skiten ur mig och jag känner hur 
tårarna strömmar. (…) 

Ernst reser sig upp, går fram och kramar mig, min mascara rinner 
nedför mina kinder som färgats grå. Det gör ont i hela mig, jag 
fattar vad det är han vill ha fram. Att jag gör det för att bli 
omtyckt, helst av allt och alla jämt (Så dumt!, s. 157-160). 

Det som bidrar till konstruktionen av ett tryggt möte är för det första att Mia 
beskriver Ernst på ett sätt som får honom att framstå som den terapeut hon 
uppskattar mest. Detta sker genom hennes ord om att hon ”tycker speciellt 
mycket om att lyssna på” Ernsts föreläsningar och att hon blir glad av blotta 
vetskapen om att det är han som är terapeut för dagen. För det andra redogör 
Mia för vad det är hos Ernst som hon uppskattar så mycket, vilket förstärker 
konstruktionen: hans ödmjukhet och smittande energi, att han är en sådan person 
som andra helt naturligt lyssnar på samt att han inger trygghet. Härnäst får ett 
exempel från Vingklippt ängel exemplifiera det trygga mötet. 
 
Berny befinner sig under en tid på Östanskogsklinikens barn- och 
ungdomspsykiatriska avdelning. Hon är där i utredningssyfte men trivs inte och 
beskriver vid ett tillfälle att hon funderar på att rymma. Hon vill slippa vara 
inlåst och att tvingas prata om saker som hon inte vill prata om. Berny uttrycker 
att hon är trött på att ingen lyssnar på vad hon har att säga och på att personalen 
försöker få henne att bli någon hon inte är. Det finns dock en person som står ut 
från övriga personalstyrkan och det är Aron, en av Bernys tre kontaktpersoner 
på Östanskog: 
 

Med Aron är det annorlunda. Han försöker inte tvinga mig att sluta 
med något, han försöker förstå varför jag gör det jag gör. Han 
respekterar mig, det känner jag tydligt, han respekterar mina 
åsikter och att min syn på livet inte är som andras. Han ser inte 
mina många misslyckanden, utan uppmuntrar mig att göra nya 
försök.  

(…) Han ser på mig med tålamod, han ger sig tid att lyssna och 
lära känna, ta in och se mina tårar (Vingklippt ängel, s. 73). 

Exemplet från Vingklippt ängel åskådliggör ett tryggt möte utifrån 
konstruktionen av en socialarbetare som respekterar sin brukare och anstränger 
sig för att förstå denne. Citatet utgör i sig en skildring av vad det är som Berny 
värdesätter hos Aron och vad det är med honom som skiljer sig från andra 
professionella som hon har kontakt med. Centrala ord och begrepp som går att 
utläsa explicit och implicit från citatet och som bidrar till konstruktionen är 
exempelvis frånvaro av tvång, respekt, uppmuntran, tålamod och aktivt 
lyssnande. 
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5.2.1.1 Det trygga mötet ur ett maktperspektiv 
Citaten som tillsammans utgör det trygga mötet uppvisar en likartad 
maktstruktur. Den förekommande makten i mötena mellan Mia och Ernst 
respektive Berny och Aron kan förstås som en relation. I Mias fall yttrar sig 
detta genom att Ernst, som behandlingshemmets ägare och i egenskap av 
terapeut, har befogenhet att exempelvis ta beslut som rör hennes behandling. I 
Bernys fall handlar det om att Aron i rollen som mentalskötare bland annat har 
makt över vad han rapporterar till läkarna om hennes tillstånd och om vad hon 
har berättat för honom. 
 
Maktförhållandet i det trygga mötet kan även förstås som en form av påverkan. 
Med den tillit som trygga relationer medför följer sannolikt ett gehör för A:s, det 
vill säga socialarbetarens, åsikter och råd. B, alltså brukaren, har en övertygelse 
om att A endast vill det bästa för hen och därmed är det troligt att A kan få B att 
göra som den tidigare vill genom sitt medvetna agerande. 
 
Det tycks som att på grund av att författarna känner sig trygga och respekterade, 
uppstår ingen direkt maktkamp mellan dem och socialarbetaren och därför 
förefaller det som att parterna är mer jämbördiga. Det framstår som att A och B 
har en ömsesidig förståelse för varandra och därigenom goda förutsättningar för 
att kunna samarbeta. 

5.2.1.2 Det trygga mötet och kontakten med det sociala arbetet 
Citatet från Så dumt! skildrar Mias tankar om terapeuten Ernst, samt en 
behandlingssituation inom tolvstegsprogrammet. Mia är positiv till hjälpen, även 
om hennes beskrivningar ibland vittnar om att hon tycker att det är jobbigt att 
arbeta med sig själv. Det valda citatet är ett exempel på det, men det tydliggör 
också att Mia uppskattar hjälpen från just Ernst. Hennes beskrivning får det att 
framstå som om hon tycker att han är bättre än de andra terapeuterna. Ernst 
lyckas i den beskrivna situationen få Mia att förstå att hennes dåliga självkänsla 
är grundorsaken till hennes problem, vilket förefaller vara en betydande insikt 
för henne utifrån hur hon beskriver sin reaktion. 
 
När det gäller exemplet från Vingklippt ängel, skriver Berny i avsnittet före att 
hon funderar på att rymma från den barn- och ungdomspsykiatriska klinik där 
hennes psykiska tillstånd utreds. Berny ger några exempel på vad det är som har 
fått henne att tänka i de banorna och mycket handlar om hur personalen 
behandlar henne. Det aktuella citatet kan sägas beskriva den direkta motsatsen 
till hur övrig personal behandlar Berny, och framstår på så sätt som en respons 
på hur hon skulle vilja att personalen bemöter henne. Kontentan blir då att hon 
uppskattar Arons sätt att uppträda mot henne, medan hon inte alls är nöjd med 
övriga personalens bemötande. 
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5.2.2 Motståndets möte  
Detta möte kännetecknas av författarnas skildring av att de protesterar mot något 
i mötet, på grund av att de och socialarbetarna dra åt olika håll i en viss fråga. 
Det kan också vara så att författarna beskriver hur de kämpar för att göra sig 
hörda och lyssnade på i förhållande till socialarbetarna och deras verksamhet. 
Författarnas protester tycks ofta handla om att de motsätter sig insatser de deltar 
i, som de erbjuds eller som uteblir och mot hur de blir behandlade av 
socialarbetarna. Det framstår som om den felbehandling som författarna 
beskriver sig uppleva ger dem kraft att utmana socialarbetarnas makt över 
utvecklingen i ärendet. Ibland lyckas författarna få sin vilja igenom tack vare 
motståndet, andra gånger lyckas de inte. Motståndets möte är mest framträdande 
i Vingklippt ängel och När blodsbanden brister, men förekommer även i 
Insidan. Berny Pålsson självbiografi inleder illustreringen av motståndets möte: 
 
Efter att Berny har utretts på Östanskogskliniken ska hon vidare till ett 
behandlingshem. När ett tänkbart alternativ dyker upp gör hon och en av hennes 
kontaktpersoner ett studiebesök inför en eventuell inskrivning. Några 
representanter från behandlingshemmet berättar om verksamheten. När det står 
klart för Berny att skolgång utgör en viktig del i behandlingsarbetet utspelas 
följande dialog: 

”Jag kommer inte att gå i skolan. Det vill jag göra klart från 
början. Ni kommer inte att få mig att börja skolan”, säger jag 
bestämt.  

”Det är ju inte en vanlig skola, utan en specialskola. Det är 
individuellt och vi tar det i den takt du orkar”, säger en av de 
konturlösa. 

”Nej. Jag orkar inte i någon takt. Det vill jag ska vara klart. Jag 
tänker inte gå i skolan och jag vill inte höra en massa tjat om det.” 

”Vi kan naturligtvis inte tvinga dig. Men det är så här det ser ut nu, 
senare kanske lusten till skolan kommer tillbaka.” 

”Det finns ingenting som kan komma tillbaka, den har aldrig 
funnits.” 

”Ett av målen är ändå att du ska komma igång med skola och 
aktiviteter.” 

”Det är inte mitt mål. Och familjesamtal vill jag inte ha” 
(Vingklippt ängel, s. 133). 

I ovanstående citat handlar motståndet om att Berny vägrar att gå i skolan samt 
att delta i familjesamtal. Hennes motstånd konstrueras genom uttryck såsom 
”jag kommer inte att…”, ”ni kommer inte att få mig att…”, ”jag orkar inte…”, 
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”jag tänker inte…”, ”jag vill inte höra massa tjat…” och ”… vill jag inte ha”. 
Härnäst följer ett exempel från När blodsbanden brister: 
 
En dag ringer socialsekreteraren Karin till Hanna. Hon meddelar att umgänget 
kan återupptas eftersom socialkontorets utredning är klar och att den inte på 
något sätt visar att Lukas far illa hos sin pappa. Karin berättar för Hanna att 
Peter just har ringt henne och sagt att han vill hämta Lukas på dagis samma dag: 
 

Jag blev alldeles ställd. Det var bara några timmar kvar tills han 
skulle hämta honom enligt det tidigare schemat. 

”Jag har inte förberett Lukas på att pappa kommer och hämtar 
honom idag”, var det första som slank ut mig. ”Jag har inte packat 
någon väska.” 

”Du kanske kan åka över till dagis och lämna den innan det är dags 
för pappan att hämta?” 

”Jag vill kunna förbereda mitt barn, så att han vet vem som 
hämtar.” 

”Du vet att detta kan ligga dig i fatet vid vårdnadsutredningen”, sa 
hon kallt. 

Jag blev heligt förbannad. 

”Vad är detta för barnperspektiv?” frågade jag. ”Om det nu varit 
uppehåll i umgänget tre veckor, kan det inte skada om det inte blir 
något nu i helgen heller!” 

”Men vad ska jag säga till pappan då? Han vill så gärna träffa 
Lukas nu i helgen.” 

”Du får säga vad sjutton du vill, men han får helt enkelt vänta.” 
(När blodsbanden brister, s. 105-106). 

Hannas motstånd i exemplet är riktat mot att socialsekreteraren tycker att det är i 
sin ordning att Peter får återuppta umgänget med sonen samma dag som 
utredningen är klar, utan att hon får möjlighet att förbereda honom. Hanna 
reagerar även på socialsekreterarens ord att motståndet kan vara till hennes 
nackdel i vårdnadsutredningen. Konstruktionen av motstånd synliggörs genom 
Hannas argumentation för att umgänget inte ska återupptas med detsamma och 
förstärks genom beskrivningen att hon blir ”heligt förbannad” och hennes 
avslutande kommentar: ”du får säga vad sjutton du vill, men han får helt enkelt 
vänta”. Även ett avsnitt från Insidan får illustrera motståndets möte: 
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Under tiden som Liam befinner sig på anstalt går hans morfar bort. Liam 
ansöker om och blir beviljad permission för att närvara på begravningen. På 
begravningsdagen körs han, fullt fängslad, till kyrkan av två kriminalvårdare. 
Väl framme uppmanar Liam kriminalvårdarna till att ta av honom fängseln. 
Följande scenario beskrivs utspela sig: 
 

”Du får gå in med fängsel på dig.” Jag fattar inte vad han menar. 
Ska jag hoppa på ett ben framför min släkt? Skämma ut mig som 
en fånge inför min familj? ”Jag kan väl inte hoppa på ett ben in i 
kyrkan, eller hur?” 

Pliten tittar på mig under sina mörka glasögon: ”Vi skulle föra dig 
från punkt A till punkt B och till punkt C fängslad. Punkt A är 
anstalten, punkt B är begravningen och punkt C är anstalten.”  

Jag ser nu hur min farsa har fattat att det är jag som sitter i 
kriminalvårdsbussen. Han öppnar dörren. Jag tittar på honom. Han 
ser att jag är fängslad från topp till tå. ”Jag kan inte hoppa på ett 
ben in till begravningen.” ”Jag förstår det” svarar han. ”Kan man 
inte ta bort de där under själva begravningen bara?” ”Nej.” ”Åk 
härifrån då. Jag tänker inte skämma ut mig inför hela släkten.” 

Pliten med solglasögon visar en krycka och tilltalar min farsa: 
”Han kan stödja sig på den här.” 

Med handfängsel, kedja runt benen och med hjälp av en krycka 
ska jag alltså föras in till en närmast fullsatt begravningsceremoni? 
”Åk härifrån” säger jag. (…) 

På vägen tillbaka till Hall uppfylldes jag av ett astronomiskt hat. 
Plitarna hade hindrat mig från att ta farväl av min morfar. (…) 
Med risk för att åtalas för olaga hot måste jag säga något av det 
som stiger fram ur mitt hjärta, maktlöshet blandad med sorg och 
aggression: ”Ni ska få betala för det här. Kom ihåg de orden.”  

När jag kom tillbaka till anstalten var jag i upprorstillstånd. Jag 
delade ut protestlappar till de intagna (…). 

Jag kontaktade fängelseledningen i ärendet och såg till att det blev 
ett möte i fängelsets bibliotek.  

De två transportörerna kom till mötet, en person från 
fängelseledningen var också närvarande. (…) 

Jag sa min mening, transportörerna bara hånlog mig rätt i ansiktet. 
De menade att de gjort sitt jobb (…) 

Vi kom ingen vart (Insidan, s. 332-334). 
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I ovanstående citat utlöses Liams motstånd av att kriminalvårdarna inte låter 
honom vara ofängslad under begravningen. Liksom i de två föregående 
exemplen, blir motståndet i föreliggande citat först synligt genom författarens 
argumentation för sin sak, även om Liam inte är lika ihärdig med att protestera 
muntligen som Berny och Hanna är. När det inte hjälper och de är på väg 
tillbaka till anstalten stegras Liams motstånd på grund av de känslor av hat och 
ilska han känner, vilket visar sig i orden ”ni ska få betala för det här”, ord som 
han själv definierar som ett hot. Vidare manifesteras motståndet i Liams 
beskrivning av att han hamnar i ett ”upprorstillstånd”, börjar dela ut 
”protestlappar” och ordnar möte med fängelseledningen. 

5.2.2.1 Motståndets möte ur ett maktperspektiv 
I exemplet från Vingklippt ängel kan maktförhållandet mellan Berny och 
socialarbetarna förstås som en relation, alltså att socialarbetarna besitter makt 
över henne i en viss situation. Detta yttrar sig genom att personalen på 
behandlingshemmet har befogenhet att ta beslutet att Berny inte får vara på 
hemmet om hon inte går med på att delta i det som de bedömer vara nödvändigt. 
I den beskrivna situationen deklarerar Berny direkt vad det är hon inte tänker 
ställa upp på, varpå en tydlig maktkamp henne och socialarbetarna emellan 
utspelar sig. Detta sker genom att parterna argumenterar för sin respektive 
ståndpunkt och kan förstås som en form av påverkan. Socialarbetarna är 
inledningsvis tämligen ödmjuka men försöker sedan få slut på diskussionen 
genom orden: ”ett av målen är ändå att du ska komma igång med skola och 
aktiviteter.” 
 
Vidare framhäver Berny det Åmark kallar för C, diskursiv makt, i skildringen. 
Detta genom att socialarbetarna gör klart att vid behandling är skolgång ett mål i 
sig. Därigenom ådagaläggs betydelsen som vårt samhälle lägger vid utbildning, 
vilket exempelvis visar sig i Sveriges lagstadgade skolplikt. Personal vid 
myndigheter och institutioner blir genom sina yrkesroller utövare av 
bestämmelser och har i uppgift att verkställa vad som har beslutats på nationell 
och lokal nivå. Således framträder även D, institutionell makt, på maktaxlarna i 
förhållandet mellan Berny och socialarbetarna. När det gäller vem som går 
segrande ur maktkampen i det aktuella citatet, kan det konstateras att resultaten 
är blandade. Berny får sin vilja igenom gällande skolgången: hon deltar inte i 
någon undervisning under den period som boken utspelar sig. Dock får hon 
finna sig i att delta i familjesamtal emellanåt. I det följande diskuteras citatet 
från När blodsbanden brister utifrån ett maktperspektiv. 
 
I mötet mellan Hanna och socialarbetaren Karin handlar den relationella makten 
om att den senare har makten att göra bedömningar som kan ligga Hanna till last 
i vårdnadsutredningen, om hon agerar på ett sätt som socialarbetaren inte finner 
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lämpligt. I likhet med citatet från Vingklippt ängel, går det att följa en tydlig 
maktkamp genom argumentation som även här trappas upp ju längre dialogen 
sträcker sig. Detta går således att härleda till makt som påverkan, eftersom 
parterna genom ett medvetet agerande försöker få den andre att göra som de 
själva vill. Hanna menar att det inte lämpar sig att umgänget återupptas samma 
dag eftersom varken hon eller Lukas har förberett sig. Liksom i exemplet med 
Berny försöker socialarbetaren få ett slut på diskussionen, vilket hon gör genom 
att hävda att det kan vara till Hannas nackdel att vägra umgänge. Att 
socialarbetaren på ett sådant tydligt sätt demonstrerar sin makt får Hannas 
motstånd att kulminera, och hon får slutligen sin vilja igenom: Peter får vänta 
med att få återuppta sitt umgänge med sonen. Hon vinner därmed den skildrade 
maktkampen. 
 
Likt exemplet från Vingklippt ängel framhävs även C och D, diskursiv och 
institutionell makt, i förhållandet mellan Hanna och socialarbetaren. Hanna 
återkommer till samhällsklimatet som råder under tidsperioden som boken 
utspelar sig. Hon beskriver det som att det var nu ”pappa-vindarna blåste som 
kraftigast” (När blodsbanden brister, s. 52), med vilket hon menar att pappor 
som vill träffa sina barn hyllas som hjältar av myndigheter och övriga samhället, 
även om de bedöms vara olämpliga som föräldrar och/eller är misstänkta för att 
ha begått allvarliga brott mot barnen. Uttrycket omfattar även vad hon upplever 
som en samhällets fixering: att barn som har blivit utsatta för övergrepp av den 
ena föräldern ska tvingas till umgänge. Häri ligger den diskursiva makten. En 
del samhällsvärderingar blir så starka att de påverkar även myndigheter, såsom 
socialtjänsten. I citatet gör Hanna dessa ”pappa-vindar” synliga genom att 
beskriva hur socialarbetaren så snart utredningen var klar försökte få igång 
Peters umgänge igen, utan att kanske ha Lukas bästa i åtanke. Här uppenbaras 
således den institutionella makten. Härnäst studeras avsnittet från Insidan ur ett 
maktperspektiv. 
 
Mötet i citatet från Liam Norbergs självbiografi innehåller en maktaspekt som 
kan förstås som relation, på så sätt att kriminalvårdarna har befogenhet att bland 
annat vidta åtgärder som inskränker Liams handlingsutrymme ytterligare, om 
han skulle göra något som de uppfattar som misskötsamhet. I likhet med de 
andra exemplen som representerar motståndets möte, visar sig makten även som 
påverkan och då till en början genom att Liam försöker övertala 
kriminalvårdarna att göra som han vill. Dessa responderar dock endast genom 
att hänvisa till sitt uppdrag och genom att erbjuda Liam en krycka. Det framstår 
som att de inte har behov av att argumentera eftersom Liam redan är fängslad 
och därmed i ”deras makt”. Liams motstånd gentemot kriminalvårdarnas 
agerande eskalerar efter att han har tagit beslutet att inte närvara på 
begravningen, och han försöker istället påverka kriminalvårdarna genom hot, i 
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vad som framstår som ett försök att få upprättelse för vad han uppfattar som en 
kränkning av sina rättigheter. Liams motstånd tar sig också uttryck i att han 
försöker få med sig sina medfångar i protesten mot hur han har behandlats och 
han får även till ett möte med fängelseledningen. Där får han dock inget gehör 
för sina åsikter, sannolikt på grund av att fängelseledningen bekräftar att 
kriminalvårdarnas uppdrag var att hålla honom fängslad under hela 
permissionen. Implicit kommer då institutionell makt till uttryck i citatet, 
eftersom det var ett myndighetsbeslut som kriminalvårdarna hade i uppdrag att 
utföra. Kampen om makten i detta möte förlorar således Liam i slutändan. 
Gemensamt för exemplen som illustrerar motståndets möte är att maktbalansen 
mellan författare och socialarbetare är jämnare så länge författarna har förmåga 
att upprätthålla motståndet. När någon av parterna får sin vilja igenom, har 
maktkampen fått en segrare. 

5.2.2.2 Motståndets möte och kontakten med det sociala arbetet 
Insatsen som citatet från Vingklippt ängel berör handlar om är boende på 
behandlingshem, där brukarna som en del i behandlingen ska delta i vissa 
aktiviteter. Vilka aktiviteter det rör sig om kan tänkas vara avhängigt av vad som 
i samhället och i branschen är vedertagna som relevanta insatser vid den aktuella 
typen av problematik. Det är således rimligt att anta att det finns en norm för hur 
behandlingsarbete gällande ungdomar med psykisk ohälsa ska bedrivas. Berny 
förmedlar att den normen inte lämpar sig för henne. Genom yttrandet att det inte 
är hennes mål att börja skolan och att delta i aktiviteter, framstår det som att hon 
inte känner sig delaktig när det gäller att få planera sin behandling.  
 
I exemplet från När blodsbanden brister har barnavården just avslutat sin 
utredning om huruvida Lukas far illa hos sin pappa eller ej. Enligt utredningen 
gör han inte det, trots Hannas övertygelse om motsatsen. Hanna ser hur dåligt 
sonen mår av umgänget, och hon anser det felaktigt att han ska behöva träffa 
den person som har förgripit sig på honom. Men Hanna vet att om hon vägrar 
umgänge riskerar hon att förlora vårdnaden. Av citatet framkommer att Hanna 
blir överrumplad och arg av vad hon upplever som bristande barnperspektiv hos 
socialsekreteraren. 
 
Liam beskriver i sin skildring från boken Insidan att han får permission för att 
gå på morfaderns begravning. I citatet gör han klart att det är otänkbart för 
honom att närvara på begravningen med fängsel på. När han nekas att få gå utan 
fängsel, ser han det som att kriminalvårdarna har hindrat honom från att ta farväl 
av sin morfar. I anslutning till citatet beskriver Liam det i ordalag som att en 
rättighet har tagits ifrån honom (Insidan, s. 334) och därmed framstår det som 
att han betraktar kriminalvårdarnas agerande som ett uttryck för maktmissbruk.  
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5.2.3 Det tvingande mötet 
Detta möte karaktäriseras av att författarna beskriver att de av socialarbetarna 
blir tvingade till något. I vissa fall riskerar de annars något som de vill undvika 
till varje pris. Konstruktionerna innefattar uttryck som ”försöker få mig…”, 
”känna sig tvingad” och ”om du inte…så…”. Mötet förekommer i Vingklippt 
ängel och När blodsbanden brister. Ett exempel från den senare boken får börja 
med att illustrera detta möte: 
 
I När blodsbanden brister ser Hanna hur dåligt sonen Lukas mår av umgänget 
men kan inte förhindra att Peter träffar pojken, eftersom hon då riskerar att 
förlora vårdnaden. Istället försöker hon göra omständigheterna kring mötet så 
bra som möjligt för Lukas genom att föreslå en annan umgängesplats än pappans 
hem, där övergreppen skedde. Socialchefen, som har kommit att bli handläggare 
i ärendet, ringer Hanna när det börjar närma sig umgänge och meddelar att Peter 
inte tänker träffa sonen någon annanstans: 

”Han vill träffa Lukas hemma hos sig.” 

”Men ska Lukas verkligen behöva åka över tjugo mil för att sedan 
träffa pappa sju timmar en dag i veckan? Han har inte ens fyllt fem 
år. Dessutom var det i pappans hem som övergreppen skedde. 
Skulle man åtminstone inte kunna träffas på neutral plats de första 
gångerna så att det blir lite mjukstart för Lukas?” 

”Du har ingenting att säga till om här. Det är helt upp till pappan. 
Dessutom anser jag själv att det är bäst för Lukas att träffas 
hemma hos pappan”, nästan skrek han i luren.  

Jag blev så paff att det tog lite tid innan jag fann mig, men fortsatte 
med att säga: ”Lukas har dessutom inte mått bra (…). Han kissar 
på sig dag som natt, han har mardrömmar, vill bli matad igen och 
han släpper inte taget om mig.” 

”Jaha.” 

”Jag tycker det vore bra om du kunde ta kontakt med Vasa Bup, 
som har behandlat Lukas under nästan ett års tid.” 

”Hör du du, det är inte min uppgift att gräva i det förgångna, jag 
ska enbart verkställa den här domen. Om du inte går med på att 
Lukas får träffa sin pappa hemma hos honom, skriver jag att du 
umgängesvägrar.” 

Där fick han in mig rejält i ett hörn. Det värsta jag kunde göra 
innan huvudförhandlingen, var att umgängesvägra (När 
blodsbanden brister, s. 153). 
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Tvånget i ovanstående citat handlar om att socialchefen vill få Hanna att rätta 
sig efter Peters vilja gällande umgänget. Det tvingande i mötet konstrueras 
genom socialchefens ord ”du har ingenting att säga till om” och att han kommer 
meddela domstolen att Hanna umgängesvägrar om hon inte gör som han säger. 
Tvånget manifesteras även i Hannas ord om att socialchefen i samband med 
detta får in henne ”i ett hörn”. Socialchefen får Hanna dit han vill, eftersom det 
annars skulle få konsekvenser för henne i vårdnadsutredningen. Härnäst 
illustreras det tvingande mötet med ett exempel från Vingklippt ängel. 
 
När Berny har vistats på behandlingshemmet Refugium en tid börjar hon må så 
dåligt att personalen tar med henne till den vuxenpsykiatriska kliniken Skeppet. 
Där bedömer en läkare att Berny är i så dåligt psykiskt skick att hon blir kvar på 
kliniken, tvångsvårdad. En dag tycker Berny att det luktar gas på avdelningen 
och grips av panik: 
 

Jag skriker på hjälp och två manliga mentalskötare grabbar tag i 
mig och släpar in mig i ett avskilt, kalt rum. Trots mina sparkar 
och försök att bita dem lyckas de spänna fast mig i bältsängen som 
står i rummet. 

Jag har läderremmar runt vristerna, runt magen och runt 
handlederna. Jag känner paniken. Den kommer inte smygande utan 
kastar sig över mig. Skrikande inser jag att jag inte kan ta mig loss, 
att jag ligger fastspänd här och håller på att bli ihjälgasad. De ger 
mig en tvångsinjektion i rumpan. 

I tre och en halv timme ligger jag så, övertygad om att jag håller på 
att bli mördad (Vingklippt ängel, s. 194). 

Tvånget i detta citat uppkommer på grund av att Berny är så sjuk att 
socialarbetarna bedömer det vara nödvändigt med tvångsåtgärder. Detta 
tvingande möte konstrueras med beskrivningen att socialarbetarna ”grabbar tag” 
och ”släpar in” Berny i ett rum med bältsäng, där de spänner fast henne. När hon 
ligger där blir hon även tvångsmedicinerad. 

5.2.3.1 Det tvingande mötet ur ett maktperspektiv 
Maktförhållandet som relation blir väldigt tydlig i det aktuella citatet från När 
blodsbanden brister, eftersom socialarbetaren inte bara är handläggare i ärendet 
utan även kommunens socialchef. Det är rimligt att anta att det hör till 
ovanligheterna att en socialchef tar sig an ett ärende i egenskap av handläggare, 
speciellt i större städer. Därför framstår det som om det bör finnas starka skäl till 
att socialchefen har tagit över som handläggare i Hannas ärende. Varför det har 
skett får dock inte läsaren veta. I citatet hänvisar socialchefen till den makt han 
besitter, genom yttranden som ”dessutom anser jag själv att det är bäst för Lukas 
att träffas hemma hos pappan”. Som socialchef är han ytterst ansvarig för 
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verksamheten och det förefaller som om han utnyttjar detta för att få särskild 
tyngd bakom det han säger.  
 
Vidare kan maktförhållandet mellan socialchefen och Hanna även förstås som 
påverkan genom att parterna argumenterar mot varandra i syfte att få sin vilja 
igenom. Socialchefen avgör dock saken med orden: ”om du inte går med på att 
Lukas får träffa sin pappa hemma hos honom, skriver jag att du 
umgängesvägrar”. Därmed framstår det som att det inte finns något Hanna kan 
göra åt situationen. Även institutionell makt framkommer i exemplet, på så sätt 
att socialchefen hänvisar till vilka regler de har att förhålla sig till: ”det är helt 
upp till pappan” och ”det är inte min uppgift att (…), jag ska bara verkställa den 
här domen”. I det följande belyses exemplet från Vingklippt ängel ur ett 
maktperspektiv. 
 
Den relationella makten i förhållandet mellan Berny och socialarbetarna ligger 
bland annat i att de senare har makt att avgöra vad de vidarebefordrar till läkarna 
om Bernys tillstånd. Att socialarbetarna lägger Berny i bältsäng och dessutom 
ger henne en tvångsinjektion med medicin framstår som tecken på att hon 
bedöms utgöra en fara för sig själv och/eller andra. Det exemplifierar även att 
maktförhållandet kan förstås som en form av påverkan, med andra ord, att 
socialarbetarna med ett medvetet agerande kan få Berny att göra som de vill, 
alltså lugna sig. 
 
Ytterligare perspektiv ges till maktförhållandet i citatet genom påverkan av den 
institutionella makten, eftersom mentalskötarna har befogenhet att enligt lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård tillgripa tvångsåtgärder när situationen 
så kräver. Det ingår således i deras uppdrag att kunna bedöma när det är 
nödvändigt med tvång, såsom fasthållning, samt att utföra tvånget så korrekt 
som möjligt. 
 
Gemensamt för de möten som representerar det tvingande mötet är att det som 
föranleder tvånget är en maktkamp mellan A, socialarbetarna, och B, författarna. 
Så länge kampen pågår är maktbalansen någorlunda jämn, men i och med att 
socialarbetarna tar till tvång går de vinnande ur striden och då står författarna 
maktlösa. En annan gemensam faktor för dessa möten är att tvånget aldrig i 
stunden uppfattas som positivt av författarna. 

5.2.3.2 Det tvingande mötet och kontakten med det sociala arbetet 
Exemplet från När blodsbanden brister handlar om barnavård och familjerätt. 
En utredning har gjorts huruvida Hannas son far illa hos sin pappa. Enligt 
utredningen gör han inte det och eftersom Hanna och sonens pappa inte kan enas 
om umgänget har domstolen fått avgöra saken. Nu ska socialchefen verkställa 
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domen. Att Hanna anser att resultatet av utredningen är felaktigt framkommer 
tidigare i boken. Likaså att hon anser det felaktigt att sonen ska tvingas till 
umgänge med den person som har förgripit sig på honom. Av citatet går att 
utläsa att Hanna anser att besluten och insatserna i ärendet brister gällande 
barnperspektivet: ”Men ska Lukas verkligen behöva...?” och ”Skulle man 
åtminstone inte kunna …?”. Det framstår också som att hon är kritisk till 
socialchefens sätt att uttrycka sig under samtalet: ”Jag blev så paff att det tog lite 
tid innan jag fann mig…”. 
 
Citatet från Vingklippt ängel berör psykiatrisk tvångsvård. Berny skildrar den 
aktuella händelsen utifrån hur hon upplever situationen i sitt psykotiska tillstånd. 
Eftersom hon tror att personalen försöker döda henne gör hon allt för att försöka 
fly. Av förklarliga skäl framstår därför inte Berny som särskilt nöjd med 
socialarbetarnas behandling. 

5.2.3.2.1 Fördjupad analys av mötesdiskurserna 
I det här avsnittet summeras analysens första del om mötesdiskurserna och vilka 
fynd som gjordes där. Således ges en översikt av författarnas utsagor om deras 
möten med socialarbetare och av kampen mellan de så kallade 
mikrodiskurserna, alltså de som diskursordningen innefattar och som kämpar för 
att bli den som får definiera deras gemensamma område. Resultaten diskuteras 
sedan utifrån studiens teoretiska ram och tidigare forskning, i syfte att fördjupa 
analysen ytterligare.  
 
Den första diskursen, det trygga mötet, kännetecknas framförallt av den tillit 
som författaren beskrivs känna gentemot socialarbetaren. Maktstrukturen har 
påvisats vara likartad i de exempel som illustrerar mötet, och de maktaspekter 
som författarna framhåller är makt som relation och påverkan. Utmärkande för 
mötet är att parterna framstår som tämligen jämbördiga, ibland till den grad att 
författaren verkar uppfatta socialarbetaren mer som en vän, snarare än som en 
professionell yrkesperson. Det som förmedlas är att socialarbetarna använder sig 
av sitt bemötande och låter maktaspekterna relation och påverkan samverka, 
med resultatet att maktbalansen mellan dem och författarna blir jämnare. 
Kontakten med det sociala arbetet kan framställas som både bra och dålig i detta 
möte. Det gemensamma för de illustrerande exemplen är att socialarbetarna i de 
aktuella citaten framställs på ett särskilt positivt sätt. Socialarbetarna Ernst och 
Aron tillhör varsin verksamhet, ett behandlingshem respektive en barn- och 
ungdomspsykiatrisk klinik, och de har kollegor som också träffar Mia respektive 
Berny i behandlingssyfte. Det är dock endast nämnda Ernst och Aron som 
framhävs på det beskrivna sättet, vilket får det att framstå som att det är något 
hos just dessa socialarbetare som bidrar till att mötet konstrueras som tryggt. Det 
är således inget i verksamheten som sådan eller hos personalstyrkan överlag som 
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beskrivs ha inverkan på mötet, utan det är snarare faktorer hos den enskilda 
socialarbetaren som är bidragande. 
 
Det har således konstaterats att i det trygga mötet är socialarbetarnas bemötande 
centralt för konstruktionen. Författarna beskriver både uttryckligen och 
underförstått att de bland annat känner sig respekterade, hörda och förstådda. 
Paralleller kan dras till den danske filosofen Søren Kirkegaards uttryck att man 
måste finna människan ”där hon är och börja just där”3 om man vill hjälpa 
denne att uppnå en förändring. Uttrycket är vanligt förekommande inom socialt 
arbete och framhålls som eftersträvansvärt. I stora drag innebär uttrycket att 
hjälparen måste ha varje enskild individs förutsättningar och livssituation som 
utgångspunkt i förändringsarbetet. Genom att respektera, lyssna på och försöka 
förstå brukaren, som socialarbetarna i det trygga mötet tycks göra, fås sannolikt 
mest korrekt information om densamme, och därmed det bästa utgångsläget för 
att möte brukaren ”där hon är”. I det anlysmaterial som detta möte förekommer, 
verkar socialarbetarnas bemötande ha en god inverkan på författarna och på 
deras motivation att fortsätta sträva efter sina respektive mål. I Mias fall är målet 
att ta sig ur beroendet och i Bernys att tillfriskna från psykisk ohälsa. Ernst 
hjälper exempelvis Mia till insikten att hennes dåliga självkänsla är 
grundorsaken till hennes problem, och detta resulterade i att Mia blev fast 
besluten att lära sig så mycket som möjligt på ämnet och vad man kan göra för 
att förbättra sin självkänsla. Aron i sin tur framstår vara ett skäl till att Berny inte 
rymmer från Östanskog, trots allt. Istället stannar hon och fortsätter kämpa med 
sin behandling. En kombination av vissa egenskaper och yrkesmässig 
kompetens tycks sålunda krävas av socialarbetare för att mötet ska bli ett tryggt 
sådant.  
 
Utifrån nyss nämnda förlopp i de båda böckerna, uppfattar jag det som att 
socialarbetarnas bemötande resulterar i empowerment. Det är ett begrepp som 
kan vara svårt att definiera, vilket framgick i avsnittet om tidigare forskning: 
Breeze och Repper (1998) valde att bestämma dess innebörd med utgångspunkt 
i vad empowerment inte innefattar. Exempelvis nämnde de en känsla av att inte 
ha kontroll över sitt liv, hjälplöshet och viktimisering. Malcolm Payne (2008: 
416), professor i socialt arbete, menar å sin sida att kärnan i empowerment är att 
brukare ska få hjälp med att erhålla makt över beslut samt möjlighet att vara 

3 Kierkegaard, Søren, Bladartikler fra tiden før "Forfatterskabet" - Af en endnu levendes 
papirer - Om begrebet ironi - Bladartikler, der staar i forhold til "forfatterskabet" - Om min 
forfatter-virksomhed - Synspunktet for min forfattervirksomhed, Gyldendal, Kjøbenhavn, 1906 
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aktör i sitt eget liv. Detta kan åstadkommas genom att lindra verkningar av olika 
hinder för att använda sig av befintlig makt samt genom att öka brukarens 
förmåga och självsäkerhet att använda den. Payne (ibid: 417) framhäver att makt 
inte kan ges till människor, utan att det snarare handlar om att hjälpa dem att 
själva ta makten. Min uppfattning är att det är just detta som Ernst och Aron 
beskrivs göra i det trygga mötet. Utmärkande i denna diskurs är således att 
socialarbetaren använder sin makt för att gynna brukaren. 
 
Diskursen om det trygga mötet och slutsatsen att socialarbetarnas bemötande är 
signifikant, uppvisar likheter med Carlssons (2003) fynd gällande betydelsen av 
att socialarbetare är måna om att få goda relationer till sina brukare, för att de 
ska bli så jämlika som möjligt. Mitt resultat går helt i linje med Carlssons (ibid) 
resonemang om att socialarbetaren måste ha möjlighet att använda sig av olika 
resurser samt att hen agerar för att främja brukaren, för att en allians ska kunna 
komma till stånd. Om Carlssons (ibid) argumentering appliceras på mitt 
material, utgör socialarbetarnas egenskaper och kompetens resurserna. I arbetet 
med brukarna använder de sedan sig själva som redskap, för brukarnas vinning. 
Vidare kan paralleller dras till Dumbrills (2006) studie, som visade på olika 
följder beroende på hur socialarbetare använder sin makt i brukararbetet. I likhet 
med det trygga mötet, kunde Dumbrill (ibid) se att när brukarna upplever att 
socialarbetare använder sin makt tillsammans med dem, har de en benägenhet att 
samarbeta på ett uppriktigt vis. Även Breeze och Repper (1998) fick fram ett 
resultat liknande det trygga mötet, på så sätt att deras informanter ansåg att en 
god relation med vårdare präglas av sådant som respekt och delaktighet. Breeze 
och Repper (ibid) menade också att sådana relationer utmynnar i empowerment. 
 
I den andra diskursen, som jag kallar för motståndets möte, är författarnas 
protester mot socialarbetarnas handlande och/eller fortsatta planering i ärendet 
betecknande. Maktaspekterna relation, påverkan och institutionell makt 
accentueras i samtliga av de illustrerande citaten, och diskursiv makt framhävs i 
två av tre citat. I motståndets möte använder sig socialarbetarna av makten i 
relationen för att driva igenom sin och/eller verksamhetens ståndpunkt, och 
författarna förefaller känna sig felbehandlade på grund av detta. Det som 
framställs utlösa motståndet är sådant som kan härledas till vad jag har valt att 
kalla för författarnas tillstånd. Det är ett parablybenämning under vilken flera 
faktorer ryms. Jag tänker mig att människor besitter sådant som självkännedom, 
förväntningar och tidigare erfarenheter, vilket påverkar hur man tänker och 
agerar i olika situationer och så tillsynes även författarna av analysmaterialet. 
Berny visar exempelvis prov på självkännedom och tidigare erfarenheter när hon 
i det illustrerande citatet förklarar att hon inte klarar av skolgång oavsett form 
och omfattning. Hanna och Liam å andra sidan synliggör förväntningar som de 
bär med sig in i de beskrivna situationerna. Hanna gör klart att hon förväntade 
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sig att socialarbetaren skulle tillvarata barnperspektivet på ett bättre sätt än vad 
hon beskrivs göra i citatet. Av Liams skildring framkommer att han åkte till sin 
morfars begravning med uppfattningen att han hade vissa rättigheter. När den 
ena kriminalvårdaren påtalar att Liam måste vara fängslad under hela 
permissionen avslöjar hans reaktion, ”jag fattar inte vad han menar”, att Liam 
hade förväntat sig något annat. 
 
Vidare verkar den felbehandling som författarna beskriver sig uppleva ge dem 
kraft att göra motstånd. Detta tycks resultera i att maktbalansen håller sig 
tämligen jämn så länge maktkampen pågår. Utfallet av kampen, vem som till sist 
får sin vilja igenom, är avgörande för om maktbalansen kommer vara fortsatt 
jämn. Även i detta möte uppnår författarna således empowerment, men ibland 
endast tillfälligt. Eftersom motståndets möte innefattar en konflikt av något slag, 
ligger det i sakens natur att de illustrerande citaten skildrar missnöje mot det 
sociala arbetet. Berny framstår som missbelåten med att socialarbetarna vill 
bedriva hennes vård utifrån den norm som råder, samt som kritisk till bristen på 
delaktighet när det gäller möjlighet att få planera sin egen behandling. Hanna är 
kritisk till det hon upplever som bristfälligt barnperspektiv i barnavården samt 
till socialarbetarens bemötande. Liam bestrider å sin sida vad han uppfattar som 
en kränkning av sina rättigheter. 
 
Delar av resultatet som ovan nämnda Dumbrill (2006) kom fram till i sin studie 
har kopplingar även till motståndets möte. Likheten återfinns i de fall när 
brukaren upplevde att socialarbetaren använde sin makt över denne som en form 
av kontroll, för att på så sätt få brukaren att göra som socialarbetaren vill. 
Dumbrill (ibid) kunde då se att brukaren reagerade med att öppet bestrida 
socialarbetaren, vilket är det som sker i motståndets möte. Breeze och Repper 
(1998) kom fram till ett liknande resultat. Deras informanter uppgav att de 
reagerade med ilska mot socialarbetarnas sätt att hantera sin makt, och att de 
protesterade genom att göra motstånd på olika sätt i ett försök att återfå 
kontrollen över sin situation. 
 
Den tredje och sista diskursen, kallad det tvingande mötet, har tvånget som 
kännetecken. I likhet med motståndets möte framhålls här alltid maktaspekterna 
relation och påverkan, samt institutionell makt. I detta möte använder 
socialarbetaren makten i förhållandet för att få sin och/eller verksamhetens vilja 
igenom. Vad som utlöser tvånget tycks kunna vara olika faktorer. Hanna, 
författare av När blodsbanden brister, förmedlar i sin självbiografi att hon har så 
gott som genomgående negativa upplevelser av socialtjänstens barnavård. I det 
valda citatet är det dock snarare socialchefen som person som ligger till grund 
för konstruktionen av det exemplifierande tvingande mötet. Detta utifrån sättet 
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han beskrivs uttrycka sig på, vilket inte går att härleda till barnavården som 
organisation: ”jag själv anser…” och ” om du inte…så skriver jag att…”.  
 
Gällande scenariot som Berny beskriver, är den utlösande händelsen för tvånget 
att hon känner gaslukt och då tror att personalen försöker döda henne. Det Berny 
skildrar är sådant som hon på grund av sin sjukdom upplever som verkligt, men 
som ingen i hennes omgivning uppfattar. Det blir därmed tydligt för läsaren att 
det Berny beskriver är symtom som är vanliga vid psykossjukdom. I det aktuella 
citatet är således Bernys tillstånd det som gör att mötet konstrueras som 
tvingande. 
 
I likhet med motståndets möte, protesterar författarna mot socialarbetarnas 
agerande även i det tvingande mötet. Maktbalansen mellan parterna är relativt 
jämn så länge författarna kan upprätthålla motståndet. Jag menar därför att det 
även i detta möte uppstår empowerment, vilket gör författarna åtminstone 
tillfälligt mer självständiga och med något mer inflytande över den egna 
situationen. Socialarbetarna har dock maktmedel som författarna saknar, 
nämligen tvångsåtgärder i olika former. På grund av dessa måste författarna till 
slut erkänna sig besegrade. Således går alltid socialarbetaren vinnande ur 
maktkampen i det tvingande mötet. Vidare ligger det i sakens natur att 
författarna i de illustrerande citaten uppvisar missnöje med den tvingande 
behandling de utsätts för. Hanna, som flera gånger i boken uttrycker rädsla för 
att förlora vårdnaden om sonen, visar sin kritik genom att ifrågasätta det 
socialarbetaren vill driva igenom. Hon beskriver även att bemötandet hon får gör 
henne så ”paff” att det tar ett tag inom hon finner sig. För Berny handlar det om 
fysiskt tvång och hon beskrivs visa sitt missnöje mot det genom att skrika, 
sparka samt att försöka bita socialarbetarna. Det framstår som att i det tvingande 
mötet blir socialarbetaren den institutionella makten personifierad och därmed 
en ond fiende till författaren, det vill säga motsatsen till hur denne konstrueras i 
det trygga mötet.  
 
Diskursen om det tvingande mötet kan till viss del jämföras med vad Dumbrill 
(2006) kom fram till i sin studie om brukares upplevelser och hantering av 
interventioner i barnavårdsärenden. När författarna i citaten protesterar mot 
socialarbetarnas behandling eller agerande, kan de med Dumbrills (ibid) 
terminologi sägas bestrida denne. När socialarbetarna då tar till tvångsåtgärder, 
framställs författarna inte ha något annat val än att rätta sig in i ledet. Detta kan 
ske genom att personen ”spelar spelet”, som Dumbrill (ibid) kallar det, genom 
att simulera samarbete. Exempelvis gör Hanna i När blodsbanden brister detta 
när hon tackar ja till insatser som hon egentligen inte vill ha, av rädsla för att 
förlora vårdnaden. Hon känner sig helt enkelt tvungen att ta emot hjälp. Breeze’s 
och Repper’s (1998) studie berör samma sak: där rapporterade brukarna att de 
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tvingades, handgripligen eller med hot, till att ta emot vård och insatser som de 
inte ville ha. Att Berny bältas och tvångsmedicineras kan också liknas vid 
Breeze’s och Repper’s (1998) resultat, eftersom den påtvingade vården i båda 
fallen syftar till att minimera ett, ur socialarbetarens synvinkel, olämpligt 
beteende. 
 
Det analysens första del har påvisat är att de olika maktaspekterna i ett möte kan 
vara aktiva samtidigt, men att någon eller några kan framhållas mer än de andra 
av författaren. Det blir också tydligt i analysen att de maktaspekter som befinner 
sig i förgrunden i möteskonstruktionerna definierar värdet av kontakten med det 
sociala arbetet på kort sikt, och i nästa avsnitt kommer detta att ställas i kontrast 
till kontaktens värde ur ett längre perspektiv. 

5.3 Författarnas summering av sin kontakt med det sociala arbetet 
I föreliggande avsnitt presenteras författarnas övergripande omdöme av sin 
respektive kontakt med det sociala arbetet. Syftet är att fördjupa analysen genom 
att belysa författarnas tal om sådant som bemötande och insatser som de har 
tagit del av eller som har uteblivit, när de tittar i backspegeln på det som har 
varit. Detta görs med hjälp av citat men även med återberättelser av författarnas 
utsagor och reflektioner. Denna andra del av analysen skiljer sig således från 
den första, där det var talet om kontakten med det sociala arbetet i varje enskilt 
citat som var i fokus. I det här avsnittet handlar det snarare om att illustrera 
författarnas bokslut över det som de har varit med om. Berny Pålssons bokslut 
inleder denna del av analysen.  

5.3.1 Vingklippt ängel 
Bernys övergripande omdöme av sin kontakt med det sociala arbetet är att hon 
fick vänta alldeles för länge på att få hjälp: 
 

Det har tagit för många år för att få hjälp. Alla dessa samtal med 
skolkuratorer, på PBU, hos soss, på Maria Ungdom och med 
polisen, samtal då jag skrek ut att jag behövde hjälp men utan 
resultat (Vingklippt ängel, s. 17). 

Återkommande i Bernys skildringar är att när hon väl fick hjälp blev hon varken 
förstådd eller lyssnad på. Personalen på den vuxenpsykiatriska kliniken Skeppet 
får illustrera detta: 

”Har du haft anorexi länge?” frågar personalen och jag får ständigt 
upprepa att jag inte har ätstörningar. Jag spyr inte för att bli 
smalare utan för att bli ren. Att jag inte äter beror på att jag inte får 
för demonerna. (…) Men de förstår ändå inte (Vingklippt ängel, s. 
197). 
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Vidare ger Berny sken av att hjälpen som hon har erbjudits/fått, exempelvis i 
form av behandling och medicinering, inte har varit adekvat och/eller inte har 
utförts på rätt sätt. Nedan följer exempelvis ett citat där Berny samtalar med 
familjeterapeuten Werner på behandlingshemmet Refugium: 
 

Werner: Du mår som bäst när du har en tydligt strukturerad miljö 
med ramar. 

Jag: Det är inte sant. Jag mår som bäst när jag får ta behandlingen i 
min egen takt. Jag är här frivilligt men ni försöker tvångsbehandla 
mig! Ni har ingen rätt att tvinga mig till saker, ert jobb är att 
motivera mig. 

Werner: Men Berny, det går inte att motivera dig. Det har vi 
försökt med i snart ett år. Om vi inte tvingar dig så går du inte upp 
förrän vid fyra. Om vi inte tvingar med dig på aktiviteter så följer 
du inte med. 

Jag: Nej, och borde inte ni respektera vad jag orkar och inte orkar? 

Werner: Men då är frågan vad du gör här på Refugium. Du mår 
inte bättre av att vi låter dig ligga kvar i sängen, ingen behandling 
bedrivs under ett täcke. 

Jag: Då kanske det här är fel ställe för mig (Vingklippt ängel, s. 
201-202). 

Berny är också kritisk till att hon, trots sin unga ålder, sattes på sådan tung 
medicinering. Hon ordinerades bland annat som 18-åring en medicin för 
kroniker, vilket hon beskriver som ”förnedrande” (Vingklippt ängel, s. 208-209). 
Vid ett annat tillfälle menar Berny att vården hon får bara handlar om att 
medicinera henne ”till vad de [vårdpersonalen, min anmärkning] kallar förnuft” 
(Vingklippt ängel, s. 195). 
 
I slutet av boken börjar Berny äntligen att må bättre och hon resonerar kring vad 
det är som har bidragit till det:  
 

Jag känner inte längre ett lika starkt behov av att skära. Kanske är 
det Leponex4. Det har sparkat igång mig, lagt sig som ett tjockt 
lager extra hud. Mest beror det nog på att jag har bestämt mig, 
bestämt mig för att fortsätta leva och sluta med skärandet. (…) 
Mina föräldrars kärlek, att de ställt upp till hundra procent, kommit 
och besökt mig eller pratat med mig i telefon varje dag, är också 
ett skäl. Det är en helt ny trygghet och äntligen vågar jag luta mig 
mot dem.  

4 Antipsykotiskt läkemedel, som i slutet av boken kom att ersätta Bernys alla tidigare 
mediciner (www.fass.se, 130513 och Vingklippt ängel, s. 233). 
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Amalia5 är antagligen också en viktig anledning. Hon har visat 
mig att det finns skönhet i världen, att det finns en sorts berusning 
i att leva (Vingklippt ängel, s. 249).  

I anslutning till ovanstående utsaga, diskuterar Berny även kring att hon kanske 
är psykotisk trots allt, något som hon så starkt har förnekat tidigare. Att hon har 
kommit till den insikten och att hon har börjat vänja sig vid tanken att hon 
faktiskt är sjuk, framstår som en bidragande orsak till hennes tillfrisknande: 

Jag har alltid ansett att det är världen som är sjuk. (…) Jag har 
alltid vetat att jag är trasig, att någonting är väldigt fel, men jag har 
alltid hånat dem som säger att jag är psykotisk. 

På sistone har jag börjat tvivla. (…) Nu har jag börjat ta det till 
mig (Vingklippt ängel, s. 249). 

I slutet av boken, när Berny har börjat tillfriskna, kan hon se att tvångsvården 
har varit nödvändig för hennes överlevnad:  

Om jag inte hade varit inlåst nu så hade begäret vunnit över mig 
(Vingklippt ängel, s. 253). 

5.3.2 Insidan 
Liam, författare av boken Insidan, är genomgående kritisk till svensk 
kriminalvård. ”Förnedrande” är ett ord som han använder återkommande i sitt 
tal om hur det är att vara brukare inom Kriminalvården. Även implicit ger 
många av hans skildringar intrycket av att handla om förnedrande situationer 
och behandling. Citatet nedan beskriver hur Liam förs in i tingsrätten till sin 
första rättegång: 
 

Som ett djur förs jag fram till min plats i salen. Jag är försedd med 
handfängsel. Det är så pinsamt att känna allas blickar (Insidan, s. 
185). 

Ett annat exempel på vad Liam framställer som förnedrande är arbetet som 
internerna måste utföra. Om sitt jobb på kuranstalten Mariefred skriver Liam 
följande: 

Till en början jobbade jag i en industribyggnad. Jag skulle måla 
röda rosor på en träpall som en fånge tillverkat. (…) Jag kände mig 
som den största idioten i världen (Insidan, s. 217). 

Liam är också av uppfattningen att det inom Kriminalvården inte förekommer 
någon vård. Detta är han mycket kritisk till, då han menar att många som friges 
mår sämre än vad de gjorde innan anstaltsvistelsen: 

5 Bernys flickvän, som hon träffar i slutet av boken. 
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En sak är säker: kriminalvården har inga vårdande principer i 
realiteten, det är bara ett spel för gallerierna (…) (Insidan, s. 342). 

(…) att tro att man kan skapa ett Gulag-läger bakom murar för att 
”göra om kriminella till laglydiga medborgare” är en djupt felaktig 
bedömning (Insidan, s. 342). 

En frihetsberövad människa ska berövas tiden, på bästa sätt. (…) 
Ingår det att bli totalt uppfuckad, så att man, om man inte har ett 
psyke av stål, kommer ut som en mentalpatient eller heroinist? 
(Insidan, s. 342). 

Jag förstod att åren i fängelset hade satt sina spår. Men jag förstod 
inte på vilket sätt. Jag förstod dock att en lång helandeprocess 
börjar i samma stund som friheten börjar (Insidan, s. 367). 

Vidare menar Liam att en anstaltsvistelse inte gör internerna till laglydiga 
individer, utan snarare att de blir mer kriminella än vad de var innan 
frihetsberövandet. Anledningen är inte bara frånvaron av behandling, hävdar 
han, utan att det även beror på vilken anstalt man placeras på efter en 
fängelsedom: 

Jag fattar knappt att jag befinner mig på en klass ett-anstalt som 
första eller andragångsdömd. Den bästa brottsskolan i världen för 
den som vill ha kriminell utbildning (Insidan, s. 290). 

Liam anser att bristen på vård och förberedelser inför frigivningen förklarar 
varför antalet återfallsförbrytare är så många. Han ställer sig frågan hur man 
efter avtjänat fängelsestraff ska kunna anpassa sig till ett liv i frihet utan 
kriminalitet om man inte har fått hjälp att klara av det: 

Därför återfaller så många som åttio procent i brott. Många har 
ingenting att komma ut till: ingen lägenhet, inget jobb. Det blir 
ytterligare en förnedring, att stå med mössan i hand hos de sociala 
myndigheterna. Då ligger det inte långt bort att begå ett nytt brott 
istället (Insidan, s. 342-343). 

Trots ett genomgående negativt omdöme av svensk kriminalvård, finns det ändå 
något från tiden som frihetsberövad som Liam beskriver i positiva ordalag, och 
det är möjligheten till att bedriva studier på anstalterna. Liam såg till att utnyttja 
detta genom att bland annat studera psykologi under sitt fängelsestraff. Han 
beskriver det som att det ”i skolbyggnaden fanns hopp om en morgondag” 
(Insidan, s. 218). Han uttrycker sin uppskattning av studierna även på andra sätt, 
exempelvis: 

I klassrummet var också öppenheten stor för samtal av det djupare 
slaget. Bra och inspirerande lärare fanns på lektionerna (…) 
(Insidan, s. 217). 
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Trots all kritik som Liam riktar mot Kriminalvården, verkar inte hans år på 
insidan ha varit förgäves: 

Fängelset och häktet har inte knäckt mig, det har gjort mig 
starkare. Kanske fått mig att tänka. Inte mer, inte en gång till 
(Insidan, s. 226). 

Även om han inte uttryckligen skriver det, så framstår det som om att det största 
skälet till att Liam inte återgick till sitt gamla kriminella liv efter frigivningen, 
var att han fann tron i fängelset. Han verkar glad över att det hände: 

”Kanske var det så att de sex åren fängelse behövdes för att göra 
mitt hjärta mjukare. Om det var det som krävdes för att komma till 
denna punkt så var det värt det.” (Insidan, s. 368). 

Från ett liv av känslokyla och narcissistiska personlighetsdrag till 
ett liv med varma strömmar av kärlek (Insidan, s. 369). 

5.3.3 Så dumt! 
Mia Törnbloms självbiografi genomsyras av hennes positiva inställning till att 
genomgå behandling. Anledningarna till denna attityd förefaller vara tvåfaldiga. 
I boken framhåller hon dels att livet i missbruk hade blivit så slitsamt att hon 
inte orkade med det längre. Dels ville hon tillfriskna för sin familjs skull. Nedan 
följer tre exempel som visar på Mias inställning till behandling boken igenom: 
 
På Kronobergshäktet blir Mia inkallad till förhör för andra bedrägerier som hon 
inte har erkänt. Hon blir orolig för att hennes gamla brott ska leda till att hon 
döms till fängelse istället för behandling: 

Jag vill inget hellre än att åka på behandling nu (Så dumt!, s. 89). 

I ett avsnitt i boken, när Mia har genomfört sin sex veckor långa 
primärbehandling och flyttat till ett så kallat halvvägshus, förklarar hon för 
läsaren vad som är tanken med tolvstegsprogrammet: att arbetet i stegen ska leda 
fram till ett andligt uppvaknande, starkt nog för att man ska tillfriskna från 
beroendet. Om detta skriver Mia: 

Jag längtar tills det ska hända, jag vill kunna känna mig trygg i 
min drogfrihet, jag vill veta att jag aldrig mer kommer att uppleva 
den förnedring och smärta som det i ärlighetens namn var för mig 
de sista åren av mitt missbruk (Så dumt!, s. 200). 

I slutet av boken tänker Mia tillbaka på tiden i häktet, där hennes medfångar 
uttryckte oro över att Mia skulle bli ”hjärntvättad” om hon gick in i behandling: 

Helt ärligt känns det så här i efterhand som om det inte var en dag 
för tidigt. Min hjärna var i akut behov av att ”tvättas” och de tolv 
stegen var ett perfekt rengöringsmedel (Så dumt!, s. 288). 
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Som en röd tråd genom boken går även Mias tacksamhet gentemot Ernst, som 
hjälpte henne att förstå vad hennes grundläggande problem är: hennes låga 
självkänsla. Mia skriver som följer inför en gruppsession på behandlingshemmet 
Kvarnlyckan, gällande vem som är terapeut för dagen: 

Jag hoppas alltid att det är Ernst, jag känner att han kan hjälpa mig. 
Dessutom gör han allt på ett mjukt och kärleksfullt sätt, det passar 
mig bra. (…) Jag har fortsatt tänka på det där Ernst sa igår om att 
jag måste förstå att jag duger som jag är, oavsett vad andra tycker, 
att jag räcker till.  (…) Och plötsligt fattar jag! Jag fattar! (…) Jag 
är bara bra och värdefull när jag gör bra saker. Jag blir alldeles 
varm när jag inser vidden av min insikt, jag har dålig jävla 
självkänsla, det är det som är mitt problem, (Så dumt!, s. 161). 

Efter gruppsessionen som beskrevs ovan, som Ernst inte var terapeut på, skriver 
Mia: 

Efteråt skyndar jag ut till receptionen för att fråga när Ernst 
kommer tillbaka och har grupp med oss. Som en ivrig unge känner 
jag att jag vill berätta att jag fattar, att jag verkligen fattar vad jag 
måste jobba med och att jag är så glad för att han sa det han sa (Så 
dumt!, s. 163-164). 

I slutet av boken väntar Mia på att få flytta från halvvägshuset till ett hotellhem 
och hon arbetstränar sedan en tid tillbaka. Hon vill komma vidare i sin 
behandling genom att arbeta med sin låga självkänsla, men vet inte riktigt hur 
hon ska göra: 

Jag försöker hitta böcker om just självkänsla, jag vet ju sen Ernst 
på Kvarnlyckan hjälpte mig att förstå vad det innebär att det är vad 
jag behöver allra mest. (…) Av alla terapeuter jag mött och arbetat 
med så är det bara Ernst som förklarat för mig skillnaden mellan 
just självkänsla och självförtroende. Jag känner att jag skulle 
behöva hans hjälp (…) (Så dumt!, s. 273-274). 

Mias övergripande omdöme om hjälpen hon fick genom behandlingen 
sammanfattar hon i en mening: 

(…) möten och tolvstegsprogrammet är den enda hållbara vägen 
till tillfrisknande för missbrukare (Så dumt!, s. 249). 

5.3.4 När blodsbanden brister 
Hannas bokslut av sin kontakt med socialtjänstens barnavård är karakteristiskt 
negativt och kan sammanfattas utifrån fyra olika teman. Det första temat handlar 
om att hon konstant kände sig ifrågasatt av myndighetens socialarbetare och att 
hon inte blev tagen på allvar när hon kom till dem för hjälp angående 
övergreppen på sonen Lukas: 
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Jag som länge hade vägrat se sanningen. När jag såg den och 
berättade den, blev jag inte trodd (När blodsbanden brister, s. 
103). 

När Hanna för första gången fick komma till Vasa Bup, en mottagning 
specialiserad på sexuellt utnyttjade barn, fick hon träffa överläkaren Christina 
Citron, och för henne berättade Hanna hela sin och Lukas historia. Överläkaren 
bedömde situationen som allvarlig och att det Hanna hade berättat tydde på att 
Lukas hade varit med om något han inte borde ha fått uppleva. Hanna beskriver 
sin reaktion på följande vis: 

Då rasade jag helt och hållet. (…) Jag grät alla tårar som jag borde 
ha gråtit under all den tid jag ropat på hjälp hos sociala 
myndigheter utan att ha blivit tagen på allvar (När blodsbanden 
brister, s. 100). 

Efter att gång på gång ha upplevt sig som överkörd av socialtjänsten, började 
Hanna fundera på vilka rättigheter hon hade och vart hon kunde vända sig för 
hjälp. Hon ringde runt till bland annat intresseföreningar, Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen. Hanna fick veta att det inte fanns någon särskild paragraf hon 
kunde hänvisa till i kontakten med barnavården och att det inte heller fanns 
någon handlingsplan över hur myndigheter skulle agera när ett barn hade 
utnyttjats sexuellt. Hanna reflekterar över detta: 

I de fall det sker övergrepp på dagis, verkar det finnas rutiner och 
handlingsplaner. (…) Men vi då – vi som hade den biologiska 
föräldern som förövare – vad får vi får stöd och uppbackning? Vi 
blir i stället starkt ifrågasatta och själva våldtagna av 
myndigheterna (När blodsbanden brister, s. 152). 

Det andra temat i Hannas sammanfattande omdöme av barnavården är känslan 
av maktlöshet som följde av att inte bli trodd av socialtjänsten. Hanna beskriver 
att denna känsla gjorde sig påmind varje gång hon lämnade sonen hos pappan 
för umgänge, eftersom hon visste vad han utsatte pojken för: 

Det absolut värsta i vår situation hade varit att inte själv kunna 
påverka. (…) Jag hade helt och hållet varit i pappans och 
myndigheternas klor (När blodsbanden brister, s. 205). 

I ett avsnitt beskriver Hanna att sonen Lukas reaktion blev starkare än tidigare 
när det var dags för umgänge med Peter. I scenariot skulle hon lämna sonen på 
dagis och Peter skulle hämta senare på dagen. Kvällen innan hade Hanna 
berättat för sonen att han kommande dag skulle hämtas på dagis av sin pappa 
och dessutom sova över hos honom. Den kvällen grät Lukas sig till sömns. När 
Hanna kom till dagiset på morgonen ville inte Lukas släppa taget om henne, han 
grät och bad om att få slippa åka till pappa. Efteråt beskriver Hanna sina känslor 
på följande vis: 



54 

 

Så fort jag hade kommit in (…) kom tårarna. Tårar av förtvivlan, 
vanmakt och känslan av svek till mitt eget kött och blod (När 
blodsbanden brister, s. 83-84). 

Det tredje temat i Hannas bokslut är den felbehandling som hon upplever att hon 
och sonen Lukas hade utsatts för av socialtjänsten. Nedan följer några exempel: 

På något vis kändes det som om de på soc. redan på ett tidigt 
stadium hade vänt sig mot mig och att de enbart sökte ”bevis” på 
att det var mig det var fel på. Vad Peter sa eller gjorde spelade 
ingen roll, för de hade redan bestämt sig. Det var min obefogade 
oro som gjorde att Lukas mådde dåligt (När blodsbanden brister, 
s. 106). 

Jag började undra om socialkontoret hade någon slags mall för hur 
en pedofil, respektive en hysterisk mamma, som skall avfärdas, ser 
ut, eller en mall för hur en trovärdig person ser ut. Det kändes som 
om soc. begick ett mycket kraftigt övergrepp mot mig och min 
familj (När blodsbanden brister, s. 106). 

Det fjärde temat som genomsyrar Hannas omdöme av barnavården är att 
kontakten gav upphov till en stark rädsla för att förlora vårdnaden om sonen: 

Det var rädslan över att förlora vårdnaden som gjorde att jag 
fortsatte att lämna Lukas till Peter (När blodsbanden brister, s. 
70). 

Efter att ha fått beskedet att socialtjänsten hade avslutat sin utredning gällande 
om Lukas for illa hos sin pappa hittade Hanna kraft i sin ilska för att kunna 
agera. Hon ordnade ett nytt möte med socialtjänsten och framförde sina krav: att 
Peter skulle utredas, att socialtjänsten skulle inhämta bedömningen gjord av 
överläkaren på Vasa Bup samt att en kontaktperson skulle närvara varje gång 
Lukas skulle träffa sin pappa. Men det enda socialtjänsten erbjöd Hanna var att 
hon och Lukas kunde läggas in på ett hem för utredning. Om detta skriver 
Hanna: 

Jag förstod inte varför Lukas och jag skulle utredas när det var i 
kontakten mellan Peter och Lukas det brast. Men jag vågade helt 
enkelt inte säga nej direkt, utan bad att få återkomma. Jag var rädd 
att det skulle vara till min nackdel om jag tackade nej (När 
blodsbanden brister, s. 109). 

Hanna sammanfattar sin kontakt med socialtjänstens barnavård så här: 

Det Lukas och jag har varit utsatta för (…), liksom många andra 
kvinnor och barn, är inhumant och inte människovärdigt (När 
blodsbanden brister, s. 251). 
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Hanna fick så småningom enskild vårdnad, men turerna i domstol om umgänget 
avlöste varandra. Efter många års kamp för att sonen skulle slippa ungänget, 
inklusive 12 rättegångar och över en halv miljon kronor i rättegångskostnader, 
kom vändningen i samband med att socialchefen plötsligt slutade sin 
anställning. Hanna beskriver att enligt ryktet hade han blivit avskedad, bland 
annat på grund av hur han hade hanterat hennes och Lukas ärende. Den nye 
socialchefen fördelade istället ärendet till socialsekreteraren Brita, som gjorde en 
egen utredning. Den visade att det var osannolikt att Lukas hade hittat på 
övergreppen och hennes bedömning var att det bästa vore om han slapp 
påtvingat umgänge. Kort före den nya huvudförhandlingen i tingsrätten då 
Britas utredningen skulle beaktas av domstolen, meddelade Peter att han inte 
ville ha någon kontakt med Lukas förrän han blivit så stor att han själv, utan 
Hannas påverkan, kunde avgöra om han ville träffa Peter. Villkoret för att Peter 
skulle sluta begära umgänge var att han slapp att betala underhållsstöd. Om detta 
händelseförlopp skriver Hanna följande: 

Jag tänker att så många barns lidande skulle sparas om det fanns 
fler socialsekreterare som Brita. Jag tror tyvärr att hon tillhör en 
minoritet inom socialtjänsten. Jag är i alla fall väldigt tacksam över 
att just hon tog över vårt ärende (När blodsbanden brister, s. 250). 

5.4 Mötesdiskurser och bokslut kontra framgångsfaktorer 
I det följande sammanfattas analysens andra del, det vill säga författarnas 
bokslut över sin kontakt med det sociala arbetet. Då samtliga författare mer eller 
mindre uttalat lyfter fram skäl till att en positiv förändring av deras situation så 
småningom har kommit till stånd, diskuteras dessa i relation till vilka fynd som 
har gjorts gällande mötesdiskurserna och boksluten. Avsikten är här, liksom i 
föregående avsnitt, att fördjupa analysen ytterligare. Kopplingar görs även till 
tidigare forskning. 
 
Vingklippt ängel är den enda boken bland analysmaterialet där samtliga tre 
mötesdiskurser är representerade. Analysen har visat att författaren Berny 
överlag är kritisk till sin kontakt med det sociala arbetet, även om hon skildrar 
möten med socialarbetare som har varit viktiga för henne under resans gång. I 
sitt bokslut summerar Berny de faktorer som hon upplever har varit bidragande 
till att hon slutligen började må bättre. Dessa handlar om att läkarna hittade en 
medicin som hade god effekt på hennes mående, att hon så sakteliga började 
inse att hon lider av psykossjukdom, att hon bestämde sig för att leva utan att 
självskada samt att hon hade nära och kära som stöttade. Här blir det således 
tydligt att det som Berny upplever har gynnat hennes tillfrisknande är sådant 
som ligger utanför det sociala arbetets kontroll. Istället är det två faktorer som är 
knutna till henne själv, nämligen hennes sjukdomsinsikt och motivationen till en 
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förändring. Övriga faktorer är kopplade dels till sjukvården och dels till Bernys 
nätverk. 
 
Bernys bokslut över sin kontakt med det sociala arbetet uppvisar flera likheter 
med resultatet från Engströms (2008) studie. Det gäller exempelvis förekomsten 
av fysiskt tvång när brukaren, vid tillfällen av oenighet, fysiskt hade motsatt sig 
personalen. Även utsagor om uteblivna insatser, trots rop på hjälp under flera års 
tid, är en gemensam nämnare. Vidare har Berny likväl som Engströms (ibid) 
informanter påtalat upplevelsen av att inte bli förstådd och lyssnad på. Några av 
de personer som deltog i Engströms (ibid) studie uppgav att tvångsvården hade 
räddat deras liv, vilket också Berny säger sig inse i slutet av boken. En annan 
tydlig likhet är den goda relation till en anställd som några av Engströms (ibid) 
informanter beskrev. Precis som Berny redogjorde de för en ömsesidig tillit 
gentemot den vuxne, som de hade kommit att betrakta som en vän. Bernys 
missnöje med möjligheten till delaktighet i planerandet av sin egen vård är något 
som är i paritet med vad Gigantesco et al (2002) fann i sin undersökning. 
 
Även Liam är genomgående kritisk i sitt sammanfattande omdöme, som i hans 
fall gäller svensk kriminalvård. Av de mötesdiskurser som presenterades i 
analysen är det motståndets möte som förekommer i boken Insidan. Trots sin 
starka kritik kan Liam vid en tillbakablick se att tiden som frihetsberövad inte 
var förgäves, utan att den gjorde honom starkare och fick honom att tänka 
annorlunda. Anstaltsvistelsen resulterade i att han inte ville hamna i samma 
situation igen. Liam kan således se att hans tid som brukare inom 
Kriminalvården på sikt ledde till just det som är syftet med fängelsestraff, att det 
kriminella livet ska upphöra, även om han i princip har endast negativa saker att 
säga om svensk kriminalvård. Liam fann sin tro under sin tid som 
frihetsberövad, vilket han implicit menar var det som hjälpte honom bort från 
sitt tidigare kriminella liv. Han anser därför att det var värt åren på insidan 
eftersom det gjorde honom till den person han kom att bli under tiden. Det 
framkommer därigenom, på samma sätt som i Bernys bokslut, att något utanför 
det sociala arbetets kontroll ligger bakom den positiva förändringen i Liams liv. 
I det här fallet att han upptäckte sin andliga sida. 
 
De åsikter om Kriminalvården som Liam framför i sin självbiografi går i linje 
med vad som har framkommit i tidigare forskning. Exempelvis återfinns 
ifrågasättandet av hur rehabiliterande ett fängelsestraff faktiskt är hos Wilson 
(1975). Tanken om att interner tenderar att bli mer kriminella av fängelsestraff 
och/eller att deras psykiska hälsa försämras av att vara frihetsberövade, påträffas 
även i studierna av Currie (1998) och Wynn (2001). Vidare uppvisar Liams 
omdöme av Kriminalvården likheter med en av myndighetens egna studier på 
ämnet. Det gäller Klings och Gustavssons (2004) forskning, där informanterna 
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efterlyste mer vård av psykisk karaktär, mer social träning och förberedelser 
inför frigivning samt en tydlig och strukturerad eftervård. 
 
Den enda boken bland analysmaterialet med ett genomgående positivt bokslut är 
Så dumt! av Mia Törnblom. I denna självbiografi finns det trygga mötet 
representerat. Mias sammanfattande omdöme är att tolvstegsbehandling 
tillsammans med möten inom tolvstegsgemenskapen är det enda som hjälper för 
människor som vill bli kvitt sitt missbruk. Utan att hon uttryckligen benämner 
det som en framgångsfaktor, uppfattar jag Mias motivation som en starkt 
bidragande orsak till att hon lyckas bli drogfri med hjälp av behandlingen. Mia 
uppger i boken att anledningen till att hon ville bli drogfri var för sin familjs 
skull men även för att hon inte längre orkade med allt negativt som missbruket 
medförde. Hon uttalar även uppskattning över att hon i behandlingen fick hjälp 
med att bli medveten om sitt grundläggande problem: sin låga självkänsla. 
Därmed framstår det som att en faktor hos Mia själv, hennes motivation, och 
terapeuten Ernst, som var den som pratade med henne om självkänsla, bidrog till 
en positiv förändring av hennes situation. I Mias fall ter det sig alltså som om att 
representanter för det sociala arbetet fick möjlighet att påverka eftersom hon var 
motiverad och tillät det. Således är det faktorer inom och utom det sociala 
arbetets kontroll som i samverkan bidrog till Mias positiva förändring. 
 
I sitt bokslut drar Mia samma slutsats som forskningen: att regelbundet 
deltagande i tolvstegsgemenskap har effekt (Magura 2008). Vidare uppvisar 
Mias skildring likheter med vad Kasarabada et al (2002) samt Carlson och 
Gabriel (2001) fann i sina studier, gällande att brukare som har en positiv 
relation med sin behandlare oftare fullföljer behandlingen samt att deras 
nöjsamhet har ett samband med deltagande i eftervård. Detta utifrån Mias 
relation till terapeuten Ernst, vilken hon tillskriver stor betydelse, men även att 
hon gick vidare efter sin primärbehandling till vistelse på halvvägshus och även 
upprätthöll sitt deltagande i tolvstegsmöten. Forskarna Melnick, Hawke och 
Wexler (2004) kom fram till att tvång kan vara av godo, då majoriteten av deras 
informanter ställde sig positiva till sin missbruksbehandling trots att deltagandet 
skedde under tvång. Detta kan liknas vid Mias situation, eftersom att hon var 
tvungen att genomgå behandling på grund av att hon dömdes till det för brott 
hon hade begått. En eventuell skillnad är att Mia var motiverad till att bli drogfri 
redan innan hon påbörjade behandlingen, medan det är oklart hur informanterna 
i den andra studien ställde sig till detta. 
 
I likhet med Berny och Liam, har analysen visat att Hanna i När blodsbanden 
brister är genomgående kritisk till sin kontakt med det sociala arbetet. I hennes 
fall handlar det om att vara brukare inom socialtjänstens barnavård. De 
förekommande diskurserna i När blodsbanden brister är motståndets möte och 
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det tvingande mötet. Hanna beskriver att vändningen för henne och sonen Lukas 
kom i samband med att socialchefen plötsligt slutade sin anställning och deras 
ärende istället hamnade på socialsekreteraren Britas bord. Resultatet av hennes 
utredning gick i linje med vad Hanna hade försökt uppmärksamma 
socialtjänsten på under alla sina år som brukare. Det var således att den gamla 
socialchefens involvering upphörde och att nya krafter fick ta över, som ledde 
till en positiv förändring för Hanna och Lukas. Här var följaktligen faktorer 
inom det sociala arbetets kontroll avgörande för att deras situation skulle 
förbättras. 
 
Enligt tidigare forskning är det vanligt att föräldrar inom barnavården upplever 
att socialarbetare brister i att ge service. Ofta handlar det om att de inte agerar 
trots föräldrarnas önskemål om hjälp. En annan vanlig åsikt är att 
socialarbetarna nyttjar sin makt för att kuva brukarna (Anderson 1998, Baistow 
et al 1996, Wilford & Hetherington 1997). Även Hanna ger uttryck för båda 
dessa uppfattningar i sin självbiografi. Andra likheter mellan hennes berättelse 
och tidigare forskning (Buckley, Whelan & Carr 2011b) handlar om inte bli 
trodd när man framför misstankar om att ens barn far illa hos den andra 
föräldern, och om att det förekommer hot från socialarbetare om brukaren 
fortsätter sin kamp för att vinna gehör för sin oro. Hanna redogör exempelvis 
flera gånger för hur socialarbetare hotfullt påpekar att hennes motstånd till 
umgänget mellan sonen och pappan kan få konsekvenser gällande vårdnaden. 
Vidare beskriver Hanna starka ”pappa-vindar” och även tidigare forskning 
uppvisar exempel på upplevelser av en könsfärgad praktik. Precis som i Hannas 
fall uppfattade en del kvinnliga informanter att socialarbetaren hade 
manipulerats av barnets far, som ofta ansågs vara väldigt charmerande. En del 
kände att socialarbetaren vände sig emot dem efter att ha träffat partnern (ibid). 
 
Hittills har studien belyst talet om författarnas möten med socialarbetare och om 
hur de uppfattar kontakten med det sociala arbetet på kort och på lång sikt. 
Nästa steg i analysen är att åskådliggöra vilka budskap det är som 
analysmaterialet förmedlar till omvärlden, vilket följande avsnitt handlar om. 

5.5 Analysmaterialets budskap 
I teoriavsnittet redogjordes för vad som sker vid en kritisk diskursanalys, 
nämligen att den kommunikativa företeelsen och bland annat diskursordningen 
studeras. Den senare innefattar diskurser som går omlott, och de kämpar mot 
varandra för att få gå vinnande ur striden. Den som segrar definierar innebörden 
av det område som diskurserna handlar om. Detta betyder att det är en diskurs 
som vinner hegemoni, alltså vinner kampen om utsagorna (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000: 134, 13). Applicerat på föreliggande studie handlar det om vilken 
diskurs som blir den segrande av författarnas mötesutsagor. Detta blir relevant 
att tala om när det gäller vad det är som texterna förmedlar till omvärlden. För 
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att få klarhet i vilken diskurs som vinner hegemoni i analysmaterialet, är det 
nödvändigt att ta reda på vilken som framhålls mer än övriga i respektive bok. 
Den segrande diskursen utgör också det mest framträdande i budskapet som var 
och en av böckerna förmedlar till omgivningen vid en första anblick. Dock, vid 
mer noggrann granskning framkommer författarnas budskap i sin helhet och då 
nyanseras dessa. Förhoppningen är att läsaren då kommer få samma bild av vad 
författarna kommunicerar till omgivningen som resultatet i denna studie påvisar. 
 
I Vingklippt ängel är det motståndets möte som vinner hegemoni. Detta utifrån 
att Bernys skildringar så starkt präglas av å ena sidan hennes protester mot att 
hon inte får hjälp, och å andra sidan av hennes motstånd mot det bemötande och 
den hjälp som hon ändå får/erbjuds. Det här, i kombination med hennes bokslut 
och det faktum att framgångsfaktorerna som Berny beskrivit inte alls har med 
det sociala arbetet att göra, kan få bokens läsare att tänka att det kanske inte är 
någon idé att söka hjälp om man mår dåligt, för antingen är det ingen som bryr 
sig eller så får man hjälp som inte har någon effekt. Vid en närmare 
undersökning av vad Berny faktiskt skriver, framkommer dock att de bidragande 
faktorerna för de olika mötena har varit den enskilde socialarbetaren i ett fall 
och Bernys tillstånd i de övriga två. De senare innefattar hennes tidigare 
erfarenheter respektive självkännedom, samt ett psykotiskt tillstånd. Således är 
det omständigheter som ligger utom det sociala arbetets kontroll att påverka, och 
därmed blir det tydligt att det inte bara är avhängigt den enskilde socialarbetaren 
eller verksamheten som sådan att brukaren ska uppleva mötet som positivt och 
meningsfullt. Vidare förmedlar Vingklippt ängel att det är möjligt för brukare att 
ha en överlag dålig upplevelse av sin kontakt med det sociala arbetet, men ändå 
ha erfarenhet av trygga och positiva möten med socialarbetare. Därtill kan 
brukaren i efterhand förstå syftet med och värdesätta socialarbetarens agerande i 
möten som där och då upplevdes som negativa. Det framkommer även att 
brukaren kan se att tvång faktiskt kan vara av godo, även om det inte upplevdes 
som så i stunden. Det viktigaste budskapet från Vingklippt ängel kan ändå vara 
detta: om brukaren inte är motiverad till en förändring spelar det ingen roll om 
det sociala arbetet har kontakt med hen i flera år, om olika insatser sätts in och 
socialarbetarna jobbar motiverande. Det går inte att förändra om brukaren inte 
är mottaglig för förändring. Som i Bernys fall kan det vara så att det i slutändan 
är något utanför socialarbetarnas kontroll som orsakar en positiv förändring hos 
brukaren. Ett annat värdefullt resultat är det att brukaren minns trygga möten 
över tid, de lämnar positiva spår hos denne.  
 
När det gäller Mia Törnbloms självbiografi Så dumt!, är det det trygga mötet 
som enda förekommande möte som vinner hegemoni. Detta då tillförsikten går 
som en röd tråd genom hela Mias berättelse om sitt tillfrisknande. Även om hon 
ibland ger uttryck för oro inför framtiden, är alltid viljan, drivkraften och 
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livslusten närvarande. Behandlingen tycks ge henne verktygen för att lyckas. 
Boken kan vid en första anblick förmedla att det ”bara” är att genomgå en 
tolvstegsbehandling för den som vill bli kvitt sitt beroende. Men, tittar man på 
vad som bidrar till möteskonstruktionen av detta möte finner man att den 
enskilde socialarbetaren är betydelsefull, med sitt bemötande och sin 
kompetens. En enda socialarbetare kan inte ensam ligga bakom en lyckad 
behandling, och i likhet med Vingklippt ängel ovan bli Mias motivation en 
viktig del i budskapet som framkommer vid närmare undersökning av texten. 
Eftersom Mia är genomgående positiv till den hjälp hon får och erbjuds, är hon 
rimligen motiverad till förändring och därmed mottaglig för hjälp. Detta skapar 
goda förutsättningar för att kontakten med det sociala arbetet ska bli en positiv 
erfarenhet. Liksom för Berny förmedlar Mia att trygga möten har stor betydelse 
för brukaren och att de kan bidra till genomgripande förändring i dennes liv. 
 
Motståndets möte vinner som enda förekommande möte kampen om 
mötesutsagorna i Liam Norbergs bok Insidan. Anledningen till detta är hans 
rebelliska inställning till det svenska samhällssystemet, inklusive rättsväsendet. 
Även fast Liam valde att vara skötsam under tiden som frihetsberövad för han 
konsekvent under berättelsens gång fram kritik mot Kriminalvårdens brist på 
vård och vad han upplever som förnedrande behandling. Den framgångsfaktor 
som Liam implicit beskriver är sin tro som han fann under avtjänat 
fängelsestraff, en omständighet utom det sociala arbetets kontroll. Allt detta kan 
tolkas som om att fängelsestraff inte verkar rehabiliterande och att personer som 
hamnar i fängelse per automatik kommer befinna sig i en sämre situation vid 
frigivning, både psykiskt och socialt sett. Vid en närmare granskning av vad 
Liam faktiskt skriver, framträder dock en mer nyanserad bild. För det första kan 
det konstateras att den bidragande orsaken till motståndets möte i Insidan har 
med Liams tillstånd, i form av hans förväntningar, att göra. Det är rimligt att 
anta att någon som har andra förväntningar skulle kunna uppfatta svensk 
kriminalvård på ett annat sätt. För det andra var det i samband med att Liam blev 
trygg i sin tro som han på allvar bestämde sig för att bryta med sitt kriminella 
liv, och därmed blir det tydligt att det även för honom var motivationen som var 
avgörande för att en förändring skulle kunna ske. Om Liam inte hade hamnat i 
fängelse hade han kanske inte funnit sin tro, och då hade han sannolikt 
fortfarande varit kriminell. Det kanske mest betydelsefulla budskapet som 
Insidan i slutänden förmedlar är att även om Liam upplevde tiden som 
frihetsberövad som genomgående negativ, uppfyllde det ändå sitt syfte eftersom 
han upphörde med sitt kriminella liv. Även i denna bok kan författaren således 
se att tvång kan vara av godo. 
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Hanna i När blodsbanden brister förmedlar att det tvingande mötet vinner 
hegemoni i hennes självbiografi. Detta med anledning av att hon genomgående 
ger uttryck för att i kontakten med barnavården känna sig maktlös och tvungen 
att gå med på saker som hon egentligen inte vill, för att inte förlora vårdnaden 
om sonen. I kombination med yttrandet att hon tror att socialsekreterare som 
Brita, alltså en handläggare som gör sitt jobb, utgör en minoritet inom 
socialtjänsten, blir bokens budskap om barnavården vid en första anblick inte 
positivt alls. Liksom i Insidan var författarens tillstånd, genom dennes 
förväntningar, en bidragande orsak till en av möteskonstruktionerna i När 
blodsbanden brister. En person som inte delar Hannas uppfattning om vad 
barnperspektivet innebär kanske hade värderat kontakten med det sociala arbetet 
annorlunda. En annan orsak till möteskonstruktionen var knuten till den tidigare 
socialchefen som person. När den nya socialchefen tillträdde och tilldelade 
ärendet till socialsekreteraren Brita, kom den positiva förändringen. Det Hannas 
självbiografi förmedlar vid en närmare granskning är således att bemötandet och 
hjälpen brukaren får är knutet till vem som handlägger ärendet. 

5.6 Diskursiva konsekvenser för den sociala praktiken och det sociala 
arbetets praktik  
Denna studie syftar till att undersöka hur författarna skildrar sina erfarenheter av 
att vara brukare inom det sociala arbetet. Som min text har visat är det som 
böckerna förmedlar till omvärlden vid en första anblick avhängigt vilken 
mötesdiskurs som vinner hegemoni i respektive berättelse och hur författarna 
summerar sin kontakt med det sociala arbetet. När texterna granskas mer 
ingående framträder mer nyanserade budskap. Självbiografierna medverkar 
genom kommuniceringen till omvärlden till att generera och bevara bilder av 
hur det är att vara brukare inom socialt arbete. Även jag som utförare av studien 
bidrar till detta till viss del, genom mina roller som både forskare och 
textkonsument. Detta eftersom jag angriper texten med min förförståelse och 
förmodanden om brukarmöten och dess betydelse för hur kontakten mellan 
brukare och socialarbetare utvecklar sig. Därmed skapar och återskapar även jag 
bilder av det jag undersöker.  
 
Socialt arbete i dess olika former har brukare som befinner sig i en utsatt 
situation. Som redan nämnts, tänker jag mig att människan har förväntningar på 
sin omvärld, uppkomna genom tidigare erfarenheter och genom vad som 
förmedlas till hen via omgivningen. Med utgångspunkt i McCombs (2006) 
resonemang om mediers inverkan på våra tankar om olika företeelser och 
Faircloughs (1992) idé om hur världen är beskaffad, förefaller det rimligt att 
anta att bilderna som analysmaterialet förmedlar påverkar människors 
föreställningar om det sociala arbetet och vilken hjälp som är möjlig att få. Vilka 
de diskursiva konsekvenserna blir är det bara möjligt att spekulera kring. Jag vill 
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ändå föra ett resonemang om tänkbara scenarier. I föregående avsnitt fastslog 
jag att budskapen som analysmaterialet sänder ut vid ett första påseende oftast 
inte är särskilt smickrande för branschen. Människor accepterar inte dessa 
budskap per automatik, men sannolikt finns det en risk att en del människor tar 
till sig dem som en sanning. Det blir då inte svårt att förstå att en del kan 
utveckla misstro till det sociala arbetet. Mest problematiskt kan det tänkas bli i 
de fall där en person som behöver hjälp inte ens tar en inledande kontakt på 
grund av föreställningar om att det ändå inte kommer leda någonstans. Ett annat 
bekymmersamt scenario är när en person med misstro för första gången kommer 
i kontakt med något område inom arbetsfältet, och friktion i kontakten uppstår 
eftersom hen inte har några tidigare positiva erfarenheter att jämföra med. Att 
möta brukare som besitter misstro blir en stor utmaning för socialarbetare, som 
kan få tampas med sådant som fientliga attityder, rädslor och ifrågasättande 
innan det egentliga arbetet ens kan påbörjas. Det krävs att socialarbetare därför 
klarar av att ta sig och brukaren genom detta för att sedan kunna fokusera på det 
egentliga problemet. Vilka blir konsekvenserna om socialarbetaren inte lyckas ta 
relationen bortom misstron? Risken finns att brukaren går miste om hjälp för att 
vederbörande tackar nej till insatser på grund av att denne förväntar sig att 
hjälpen inte kommer ha någon effekt. Det kan också tänkas bli så att kontakten 
fortgår över tid, men att misstron ger upphov till återkommande konflikter. 
Detta gör det svårt att bedriva ett konstruktivt socialt arbete som leder till 
förändring. 
 
För att minska misstron kan det, som jag ser det, vidtas åtgärder på olika nivåer. 
Denna studie visar på betydelsen av att använda andra utvärderingsmaterial än 
traditionella enkäter och intervjuer när brukarperspektivet ska undersökas. 
Genom att använda självbiografier kan forskaren få tillträde till helhetsbilden av 
brukarnas utvärdering − både vad de tycker om kontakten överlag OCH vilka 
framgångsfaktorerna har varit. Om framgångsfaktorerna belyses mer, kan 
budskapen som självbiografierna förmedlar nyanseras och människors 
uppfattning om och förväntningar på det sociala arbetet likaså. På ett 
vetenskapligt plan vill jag således förespråka större öppenhet mot att använda 
okonventionella material vid brukarutvärderingar, vilket för mitt resonemang in 
på förslag kring vad framtida forskning kan handla om. Förutom att jag gärna 
ser fler studier som har självbiografier som utvärderingsunderlag, torde det 
finnas en hel del användbart stoff att hämta på bloggar, forum och dokumentärer 
av och med människor som har eller har haft rollen som brukare inom det 
sociala arbetet. Syftet skulle även här kunna vara att undersöka mötesdiskurser 
och talet om hur kontakten med ett visst fält inom branschen har varit. 
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På en yrkesverksam nivå är det möjligt att påverka omvärlden genom att 
exempelvis låta socialarbetare regelbundet informera allmänheten och 
samverkanspartners om sina verksamheter. På så sätt tillhandahålls uppdaterad 
information om vad varje enskild verksamhet kan hjälpa till med och 
människors förväntningar får möjlighet att anpassas efter detta.  

Till sist kan man på individnivå ha i åtanke att man bör förhålla sig kritisk till 
det som kommuniceras till oss genom andra människor och via media, för 
annars riskerar vårt blickfång att bli inskränkt till att endast innefatta synen av 
våra egna förväntningar.  

5.7 Avslutande ord 
Det jag hoppas att den här studien kan bidra med är att skapa en uppfattning hos 
människor i allmänhet om hur det är att vara brukare inom det sociala arbetet. 
Det kan behövas mer empati i ett samhälle som det blir allt tuffare att leva i. 
Studien kan också visa på vad som kan vara värt att ha i åtanke när man som 
yrkesverksam träffar brukare med problematik liknande den som författarna av 
analysmaterialet har/har haft. Ett ytterligare bidrag till den vetenskapliga 
kunskapsbasen är att studien jämför brukares omdömen av socialt arbete ur både 
ett kort- och långsiktigt perspektiv, något som jag vid genomgång av tidigare 
forskning inte har sett någon forskare göra. Det som jag själv tycker är det 
viktigaste fyndet och som heller inte har återfunnits i tidigare forskning, är detta: 
trots att tre av fyra författare riktar stark kritik mot det sociala arbetet, 
framkommer det att det inte sällan är faktorer utanför branschens kontroll som 
har föranlett en positiv förändring i författarnas liv. Det är en tankeställare för 
både yrkesverksamma, brukare och allmänhet när det gäller vilka förväntningar 
som är realistiska att ha på det sociala arbetet.  
 
Liksom när det gällde att framföra kritik, är det tre av fyra författare som i 
självbiografierna ger uttryck för att i åtminstone någon situation och i relation 
till det sociala arbetet inte ha känt sig lyssnade på och som om de har stått utan 
makt att påverka sin situation. Nu slutar samtliga böcker förhållandevis lyckligt, 
även om vägen dit var lång. Jag har kunnat konstatera att vissa möten gav 
upphov till empowerment och jag kan inte annat än att fastslå att böckerna i sig 
är ett sätt för författarna att få mer kontroll över sina liv. För genom sina 
självbiografier har de inte bara gjort sig hörda gentemot det sociala arbetet, utan 
i förhållande till hela svenska folket. Får man sin livshistoria publicerad, då får 
det man har att säga bekräftelse, man blir sedd. Jag kan avslutningsvis 
konstatera följande − att höras är att synas. 
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