Resumé
Formålet i dette projekt har været at finde ud af, om det er muligt at udvikle på relationsarbejdet i
misbrugsbehandling. Vi har valgt dette emne, da vi gennem hele uddannelsen har fået en viden om,
hvor vigtig relationen er i arbejdet som socialrådgiver, men vi gerne ville undersøge nærmere på,
hvad der ligger i relationen. Vi valgte at fokusere på misbrugsområdet, da vi begge har erfaring
herfra gennem vores praktik, hvor de professionelle generelt har bedre tid til at etablere en relation,
end man eksempelvis har i forvaltningen.

Vores problemformulering var:
Er der sammenhæng mellem, hvad borger, og behandler synes, det vigtigste er i
relationen og vægter de forskellige fagprofessionelle de samme elementer i en god
relation? Kan relationsarbejdet udvikles eller styrkes?

Problemformuleringen blev valgt, fordi vi ud over at udvikle på relationsarbejdet, gerne vil se på,
hvad borgerperspektivet er, og om den adskiller sig fra behandlerperspektivet.

Vi lavede to semistrukturerede kvalitative interviews med en borger fra alkoholbehandling og en fra
stofbehandling, et fokusgruppeinterview med fire behandlere, der har forskellige fagprofessionelle
baggrunde. I interviewene tog vi udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns 7 faser i et interview.
Derudover lavede vi en kvantitativ survey‐ undersøgelse, som 55 borgere i Misbrugscenter Herning
har udfyldt.
Vores primære teori har været Pierre Bourdieus magtbegreber, da vi gerne vil kunne analysere på
mikro, meso og makroniveau og Jürgen Habermas’ system og livsverden, for at kunne fokusere på
kommunikationen mellem behandler og borger. Derudover har vi inddraget sekundært litteratur,
herunder empowerment.

Vi har konkluderet, at det er muligt at udvikle og styrke relationen, hvis man i højere grad inddrager
borgerne i deres egen behandling, hvilket vores survey‐ undersøgelse synliggjorde, er vigtig for
dem. Desuden vil behandlerne med fordel, kunne tydeliggøre den magtposition, de har overfor
borgerne, og være opmærksomme på, at kommunikationen med borgerne foregår i livsverdenen.
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1. Indledning
I vores praktik på Misbrugscenter Herning (herefter MH) og gennem læst litteratur på
uddannelsen har vi fået viden om, hvor vigtigt det er at skabe en god og tillidsfuld relation. Det kan
være svært at finde frem til, hvad der gør relationen god, og hvorfor den har så stor påvirkning som
den har. Det er ofte begreber som tillid, anerkendelse, empati osv., der bliver brugt til at beskrive en
god relation, men det kan være vanskeligt at forstå, hvordan dette bruges i praksis, og hvad der
præcist ligger i de ord. Derfor vil vi i projektet forsøge at gå i dybden med nogle af disse ting.
Forskning viser, at relationen er mere afgørende for, hvad der virker fremfor hvilken metode eller
indsats der bruges. “Succesen af en behandling afhænger først og fremmest af den relation, der
skabes, og af, at terapeuten er i stand til løbende at vælge den rette metode eller kombination af
metoder og tilgange” (Kongsgaard, 2014, s. 40).

Dette bekræftes af et dansk forskningsstudie, udarbejdet af Anvendt Kommunal Forskning, hvor
beskæftigelsesindsatsen og dennes virkning anskues fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv.
Studiet viser, at i tilfælde, hvor relationen er præget af magtesløshed, eller borgeren, oplever at
blive tilsidesat, bliver koblingerne mellem indsatser og effekterne heraf enten svage eller
utilsigtede. Konklusionen af borgernes fortællinger viser, at kvaliteten af relationen til
sagsbehandleren er meget vigtig. (Eskelinen & Olesen, 2010, s. 12-14)”Der er lavet færre
undersøgelser, der beskriver klienternes oplevelse af, hvad der øger behandlingseffekt, men de
undersøgelser, der er lavet, har understreget betydningen af klientens oplevelse af
behandlingsrelationen” (Thylstrup, 2009, s. 12).

Desuden viser undersøgelser, at behandlernes empati, fleksibilitet og interesse i at hjælpe borgeren
og evnen til at etablere varme og støttende relationer med borgeren, er forbundet med en positiv
behandlingseffekt. (Thylstrup, 2009, s. 13)
I bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver fra 2011 står der under
kompetencer, at den uddannede kan "…etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle
relation med borgeren, herunder kommunikere og samarbejde med forskellige målgrupper"
(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2011). Vi vurderer derfor, at relationen og etablering af
relationen er en vigtig forudsætning for arbejdet som socialrådgiver, og da det er behandlernes
opgave at sørge for, at relationen er god, er det vigtigt at kunne selvafgrænse og være
selvreflekterende for at skabe de bedste forudsætninger for relationen. (Broeng, 2009, s. 19)
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På MH oplevede vi en forskellighed i, hvordan behandlerne etablerede en relation, f.eks. ift.
kommunikation, empati, graden af styring og autencitet. Vi har en forforståelse, for at det bl.a. er
den fagprofessionelle baggrund, der danner ramme for denne forskel.

1.1 Emnets relevans for socialt arbejde
Afsnittet har til formål at give en forståelse for, hvorfor relationen i mødet med borgeren, som har
misbrugsproblematikker, er relevant for socialt arbejde. I projektet bliver socialrådgiver, pædagog
m.v. refereret som behandlere, og det beskrives i indledningen, at det er relationen, som er det
bærende element fremfor hvilke metoder der vælges, det kan derfor give en vis forvirring omkring
emnets relevans for socialt arbejde.

Som beskrevet i indledningen, hvor der refereres til bekendtgørelse for socialrådgiveruddannelsen,
bliver det beskrevet, at socialrådgiveren skal have generelle kompetencer i relationsarbejdet. Vi
anser relationsarbejdet som en grundsten i socialt arbejde, men vi er også opmærksomme på ikke at
blive ensporet i projektet, da man ”…i socialt arbejde kan møde en tendens til at fokusere på
relationen mellem rådgiver og en individuel klient” (Hemme & Henriksen, 2004, s. 3). Dog er vi
også opmærksomme på, at ”…det er den professionelle relation mellem rådgiver og klient, som er
afgørende for udøvelsen af det sociale arbejde” (Hemme & Henriksen, 2004, s. 3).

Vi bedømmer, at der kan der være en risiko for, at socialrådgiveren i arbejdet som behandler kan
overse nogle centrale elementer, såsom hvilke systemniveauer der kan påvirke borgeren. Bliver
borgeren påvirket på makroniveau, ved at lovgivningen ændres, og der efterfølgende f.eks. bliver
skåret i kontanthjælpen, eller er der konflikter i borgerens mikroniveau, ved at kæresten er blevet
gravid.

Emnet synes at have stor relevans for det sociale arbejde, da det er anslået, at der er ca. 140.000
mennesker, som er afhængige af alkohol og 27.000 mennesker, der misbrugte euforiserende stoffer.
I 2008 modtog ca. 35.000 behandling for alkoholmisbrug, og ca. 12.200 modtog behandling for
stofmisbrug i Danmark. (Refsgård & Bruun-Toft, 2013, s. 446-447)
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Nærmest, uanset om socialrådgiveren arbejder på et misbrugscenter, kriminalforsorgen eller en
forvaltning, vil man møde mennesker med misbrugsproblematikker, og det findes derfor, at emnet
vil være relevant for socialt arbejde.

1.2 Problemstilling
Der har igennem de sidste 20-30 år været en stor udvikling på misbrugsområdet, dette gør sig
gældende for måden at anskue misbrugsbehandlingen på. Fra at der kun var fokus på selve
forbruget af rusmidler til, at der i dag er langt større fokus på konsekvenserne af et misbrug,
herunder sociale problemer, såsom ledighed, dårligt somatisk helbred, psykiske lidelser m.v.
“Årene fra 1995 til først i 00’erne bliver ofte kaldt ’de gyldne år’ for den sociale behandling af
stofmisbrug. Udgifterne blev næsten tredoblet fra ca. 250 mio. kr. i 1995 til godt 700 mio. kr. i
2000” (Sjursen, 2012, s. 153).

Efter kommunalreformen i 2007 har ca. halvdelen af landets kommuner indgået samarbejde med
øvrige kommuner eller regioner om driften af misbrugscentre. Kommunerne har i øvrigt rettet fokus
mod økonomistyring, og man dropper i langt højere grad døgnbehandling, og tilbyder i stedet en
mindre intensiv behandling, end man tidligere har gjort. (Sjursen, 2012, s. 155)
En anden udfordring for borgere med misbrugsproblematikker er som tidligere nævnt, at de ofte har
sociale problemer, og det offentliges hjælpetilbud ofte er fastsat ved en bestemt lovgivning eller
struktur.

Udviklingen i den offentlige sektor med bl.a. New Public Management, der fokuserer på resultater
og kontrakter, har generelt givet ansatte mere pres og mindre tid til den enkelte borger. Det øgede
krav om dokumentation, tager ofte tid fra det, der opfattes som arbejdets kerne, og der er mindre
mulighed for at give borgerne service, der er tilpasset deres individuelle behov.
(Kamp, Hohnen, Hvid, & Scheller, 2013, s. 60) Dette har også påvirket misbrugsområdet, der også
har mindre tid til at lave helhedsorienteret eller specialopgaver med borgerne, som f.eks. at tage
med dem til lægen, jobcenteret osv. (Sjursen, 2012, s. 153). Det kan tænkes også at have en
indflydelse på relationen, hvor man kan forestille sig, at det kan være nemmere at etablere
relationen under mindre formelle forhold, end når de kommer ind på misbrugscentrene til
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behandling. Dette kan måske udfordre behandlerne, der i højere grad skal fokusere på resultater, og
der er en risiko for, at borgerne også kan fornemme det.
Vi er interesserede i at høre, hvad borgeren lægger vægt på i relationen til behandleren, og hvor
afgørende de vurderer, at relationen er i behandlingen, f.eks. for deres motivation for at komme til
samtaler og for at følge deres behandlingsplan.

I projektet forsøges der at finde frem til, hvad der skal til for at gøre relationen god, ligeledes er vi
nysgerrige på, om de professionelle og borgerne er enige i, hvornår relationen er god og i så fald
hvad der gør den god. Det undersøges, om de forskellige fagprofessionelle har det samme fokus i
relationen til borgerne.

I projektet vil vi undersøge, hvordan relationsarbejdet kan udvikles for at sikre en bedst mulig
behandling.

Dette leder os frem til følgende problemformulering:
Er der sammenhæng mellem, hvad borger og behandler synes, det vigtigste er i relationen og vægter
de forskellige fagprofessionelle, de samme elementer i en god relation? Kan relationsarbejdet
udvikles eller styrkes?

Underspørgsmål til problemformuleringen:


Hvad betyder det for behandlingen, når relationen er god?



Hvad vægter borgeren højest i relationen til behandlerne?



Hvad vægter behandlerne højest i relationen til borgerne og er der forskel alt efter deres
professionelle baggrund?



Hvordan kan man styrke eller udvikle på relationsarbejdet?

1.3 Afgrænsning
I udarbejdelsen af projektet har vi fravalgt at undersøge andre misbrugscentre, og i stedet
koncentrere os om MH. Dette er et bevidst valg, da vi fra starten af processen har ønsket at lave et
udviklingsprojekt. Grundet den relativt lave tidsperiode, som dette projekt strækker sig over, har vi
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vurderet, at vi kunne opnå det bedst mulige resultat ved at fokusere på MH, hvor vi kender
organisationen og dens opbygning.

Vi har fravalgt fænomenologi som videnskabsteoretisk retning. Fænomenologiens udgangspunkt
var grundlæggende spørgsmål om, hvordan mennesket ud fra sine erfaringer bliver bevidst og
danner sine meninger i livsverden.
Et begreb, som senere blev udviklet af Jürgen Habermas, og spiller en stor rolle i dette projekt, hvor
det senere vil blive præsenteret i teoriafsnittet og brugt som analyseredskab.
Da vi alligevel har fravalgt fænomenologi, skyldes det, at fænomenologi sigter med, at forskeren
skal sætte parentes omkring sin forforståelse. Da vi har været i praktik på MH, har det ikke været
praktisk muligt at fralægge denne forforståelse. Endvidere er fænomenologiens vigtigste pointe at
bidrage med et indefra-perspektiv, hvor der tages udgangspunkt i menneskets subjektive oplevelser.
Vi forsøger at finde frem til de bagvedliggende motiver, bevæggrunde m.v., som ligger til grund for
vores handlinger. (Guldager, 2015, s. 79-81)

I projektet har vi i stedet taget udgangspunkt i positivisme og hermeneutik, da vi dels har lavet en
survey-undersøgelse og er i besiddelse af forforståelse, som vi igennem projektet har udvidet.
Vi har fravalgt flere forskellige teoretikere, herunder Erving Goffman og hans teori om
stigmatisering, da Goffmans analyseniveau opererer på mikroniveau. Vi har i projektet ønsket at
kunne analysere på både makro- meso- og mikroniveau og har derfor valgt Pierre Bourdieu. Vi vil i
vores teoriafsnit præsentere Bourdieus begreber nærmere. (Hansen, 2013, s. 18)

Vi har i projektet tilvalgt Jürgen Habermas´ teorier om system og livsverden i stedet for at benytte
hans efterfølger fra den kritiske teori/Frankfurterskolens tredje generation, Alex Honneth, og
dennes teori om anerkendelse. Vi finder Honneths teori om anerkendelse meget projektrelevant,
men da vi alligevel har fravalgt dette, skyldes det primært et ønske om at kunne analysere
kommunikationsstrukturer og forhold, som er med til at blokere for en egentlig dialog mellem
mennesker, sekundært har projektet en tidshorisont og en formel begrænsning af tegn, hvilket ikke
har muliggjort det at inddrage Honneth, da denne vil kræve en længere uddybning og gøre vores
analyseafsnit væsentligt længere.
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2. Projektdesign
Projektets opbygning fremgår af figur 1 nedenfor.

Figur 1.

Projektet starter med en beskrivelse af, hvorfor vi finder relationen i
misbrugsbehandling interessant, og hvilke metoder og teorier vi vil benytte os af for at lave
projektet.

Vi vil fokusere på at finde frem til, hvilken betydning relationen har i misbrugsbehandling, hvad
borgerne vægter højest i relationen, og hvad behandlerne vægter højest i relationen, samt om der er
forskel på hvilket fokus de forskellige fagprofessionelle har.
Slutteligt vil vi forsøge at finde frem til, hvilke udviklingsmuligheder der er i relationsarbejdet.
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2.1 Begrebsafklaring
Relation
Biestek beskriver relationen som socialrådgiverens sjæl og som en holdnings- og følelsesmæssig
ramme for samtalen. I opgaven forstås en god relation med udgangspunkt i Biesteks syv elementer i
opbygningen af en relation, i projektet refereres der hertil med Biesteks 7 elementer. (Kokkinn,
2005, s. 144)

1. Element: Åbenhed for udtryk af følelser, socialrådgiveren anerkender klientens behov for at
få afløb for følelser, positive såvel som negative.
2. Element: Kontrolleret følelsesmæssig involvering, socialrådgiveren skal balancere både at
have en distanceret tilgang til klients følelsesmæssige register, men samtidigt også kunne
give passende udtryk for ægte følelser.
3. Element: Acceptering, dette indebærer at være optaget af det, der er til stede af svagheder og
styrker, så socialrådgiveren accepterer klienten som han er.
4. Element: Individualisering, klienten skal ses som et enestående tilfælde og ikke som en del
af en gruppe eller kategori, de har rettighed til at blive behandlet som den person de er.
5. Element: Ikke-dømmende holdning, socialrådgiveren kan hjælpe klienten med at se på
hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige valg, men de skal gøre dette uden at tildele skyld..
6. Element: Klientens selvbestemmelsesret, her skal socialrådgiveren støtte klienten til at
udøve deres selvbestemmelsesret.
7. Element: Tavshedspligt, det er vigtigt at socialrådgiveren fortæller hvilke konsekvenser, der
kan forekomme alt efter hvad, der bliver sagt, f.eks. forhold til
underretningspligt, så klienten kan fornemme at socialrådgiveren er oprigtig. (Kokkinn,
2005, s. 144-152)

Socialrådgiverens rolle og arbejde i misbrugsbehandling
I daglig praksis kan socialrådgiveren have mange forskellige roller, herunder rådgivning,
behandling, myndighedsrolle og omsorg.
I dette projekt tages udgangspunkt i socialrådgiverens rolle ift. behandling.
For at kunne opnå behandling i en given situation skal interaktionen finde sted i en direkte kontekst
mellem socialrådgiveren og borgeren, og behandlingen skal have til hensigt at komme et problem til
livs på en hensigtsmæssig måde. (Levin, Sunesson, & Swärd, 1999, s. 230)
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Ift. socialrådgiverens arbejde i misbrugsbehandlingen tager projektet udgangspunkt i IFSW
definition af socialt arbejde. "Socialt arbejde er en praksisbaseret profession og en akademisk
disciplin, der fremmer social forandring og udvikling, social samhørighed, og empowerment og
frigørelse af mennesker” (IFSW, 2014).
Denne definition er meget tæt forbundet med, de erfaringer vi har draget os i vores praktik på MH,
hvor vi har observeret socialrådgiveren som behandler. Der er stort fokus på at skabe en forandring
og udvikling hos borgeren, som skal medvirke til skabe skadesreduktion eller misbrugsfrihed især
ved hjælp af akademiske metoder, såsom MI, mentalisering, kognitiv samtaleterapi m.v.

Misbrug
I vores definition af misbrug inddrager vi både alkohol- og stofmisbrug samt afhængighed.
Dette gør vi, da der er mange fællesnævnere ift. skadevirkning både fysisk, psykisk og socialt.
Vi vælger at gøre dette med en viden om, at der er forskel i både virkning, skadevirkning og det
faktum, at alkohol er et legalt rusmiddel, som er lettere tilgængeligt, kontra illegale stoffer, f.eks.
hash eller amfetamin.
Vi vælger i denne begrebsafklaring, både at inddrage ICD-10s definition af misbrug og
afhængighed.
Tidligere Socialoverlæge Peter Ege beskriver afhængighed som det værste, da denne inkluderer
diagnosen misbrug. Man kan derfor ikke være, både misbruger, og afhængig, hvorfor det giver
mening at inddrage begge diagnoser. (Ege, 2012, s. 4)

Misbrug (Skadeligt brug)


Fysisk eller psykisk skade.



Skaden klart påviselig.



Varighed mindst en måned eller gentagende gange inden for 1 år.



Afhængighedssyndrom udelukkes.

”Misbrug er kendetegnet ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan
fremkalde fysisk og/eller psykisk afhængighed. En fysisk afhængighed er ikke det samme som et
misbrug” (Socialstyrelsen, 2016).
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For at der er tale om afhængighed af rusmidler skal mindst tre af disse nedstående elementer være
tilstede. Fælles for dem er, at disse punkter skal fremstå samtidigt i mindst 1 måned eller
gentagende gange inden for 1 år, for at der ifølge ICD-10, er tale om afhængighed.

Afhængighed


Trang



Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen.



Abstinenssymptomer, eller indtagelse for at undgå disse.



Toleransudvikling



Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug



Vedblivende brug trods erkendt skadesvirkning (Pedersen, 2005, s. 43-44)

3 Videnskabsteori
Redegørelse for videnskabsteoretisk tilgang
Projektet tager udgangspunkt i to videnskabsteoretiske retninger, dette er for at indsamle så meget
empiri som muligt, og for at opnå en større viden om området. De to videnskabsteoretiske retninger
er henholdsvis:
Positivisme, der blev grundlagt af den franske filosof Auguste Comte (1798-1857).
Den filosofiske hermeneutik, der blev udviklet i 1960 af den tyske filosof Hans Georg Gadamar
(1900-2002).

3.1 Positivisme
Vi vælger at benytte den positivistiske, videnskabsteoretiske tilgang, da vi har indsamlet empiri ved
survey-undersøgelse. Via vores survey-undersøgelse har vi været i stand til at analysere svarene, og
omregnet disse til en procentsats, som vi har redegjort for i analyse afsnittet.

Positivisme har til formål at beskrive og forklare gennem omhyggelige observationer,
eksperimenter og metodiske indsamlede data, hvilket vi har gjort via survey-undersøgelse.
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Comte formulerede fem bestemte karakteristika ved positivismen og havde især fokus på, at
positivismen skulle være målbar, og derved kunne skelne mellem fakta, og det vurderede, i
positivismen skulle der være klare krav og holdbart empirisk belæg. Desuden skulle det være til
nytte for menneskeligheden og samfundet ved at bringe os fremad (Guldager, 2015, s. 31).
”Den dominerende opfattelse blandt positivister er, at videnskaben bør være værdifri for at kunne
være objektiv” (Guldager, 2015, s. 52), men som bogens forfatter beskriver, er dette, ikke en
mulighed, da forforståelsen vil være et vigtigt element i forsøget på at generere ny viden.
(Guldager, 2015, s. 53)

I projektet har vi forsøgt at være så objektive og teoribaserede som muligt, da vi i surveyundersøgelsen har taget udgangspunkt i Biesteks 7 elementer, endvidere har vi været
opmærksomme på intersubjektivitet, således at spørgeskemaet vil kunne afprøves på andre
misbrugscentre.

3.2 Hermeneutik
”Hermeneutik betyder fortolkningslære eller fortolkningskunst” (Guldager, 2015, s. 117).
Ifølge hermeneutikken er alt, vi siger eller gør en fortolkning, og mennesket fortolker forskelligt, ud
fra hvilken situation man befinder sig i og ens forståelseshorisont.
Hermeneutik tillægger stor betydning til egen forforståelse og holdning, og det ses som et
grundprincip, at man som forsker gør sig bevidst om forståelse og forforståelsens eksistens. Dvs. at
man gennem egen forståelse gør sig klart, hvordan og med, hvilke briller man anskuer verden.
(Birkler, 2005, s. 98)
Hermeneutikken vil hermed modvirke den fejlagtige tro på, at man kan forholde sig objektivt til
rene fakta, f.eks. besvarelserne som vi har indsamlet gennem vores survey-undersøgelse. Disse
besvarelser vil vi tillægge en vis fortolkning, og derigennem ændre vores forforståelse. (Guldager,
2015, s. 118).

I den filosofiske hermeneutik bliver ontologien beskrevet som den menneskelige væren.
Ontologien er et spørgsmål om væren eller det værende. Præmissen for ontologien i
hermeneutikken er, at det undersøgte skal ses i sammenhæng med menneskets forståelse af den,
altså sammenhængen mellem det undersøgte, og andre menneskers forståelse af den.
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Ontologien hænger sammen med måden, hvorpå vi anskuer vores empiri, da vi i høj grad er
meningsfortolkere af interviewet.
Epistemologi handler om erkendelsen og erkendelsens muligheder. ”Den filosofiske hermeneutik
handler grundlæggende om, hvad det vil sige at være menneske og understreger om noget,
menneskets historicitet, dets indlejring i tidslige og rumlige sammenhænge, som det ikke kan frigøre
sig fra” (Juul, 2012, s. 121).

Epistemologien tager udgangspunkt i menneskets subjektive tolkninger, hvilket har konsekvenser
for den viden, vi skaber, og måden, hvorpå vi skaber viden. Denne viden vil være bundet til en
subjektiv forståelse, og erkendelse består i at udvide egen forståelsesramme.
Et centralt punkt i hermeneutik er den hermeneutiske cirkel. ”I den filosofiske hermeneutik sker der
en „ontologisering” af den hermeneutiske cirkel, og forskeren flytter så at sige, ind den” (Juul,
2012, s. 111). Vi har således selv været nødsaget til at deltage aktivt i den verden, som vi ønsker at
undersøge og fortolke. Dette har været et bevidst valg, da vi tidligere har været i praktik på MH,
hvilket har givet os en forståelse og en forforståelse af de forskellige praksislogikker.
Vi har derfor anset det som en umulighed at træde ud af dette, men forsøger i stedet at integrere
denne viden i projektet.
Den hermeneutiske cirkel henviser til forståelsens cirkularitet. Det, jeg forstår, kan
jeg kun forstå på baggrund af det, jeg allerede forstår. Grundtanken er, at der består
et cirkulært forhold mellem helhedsforståelse og delforståelse, hvor delene kun
forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af
delene. (Birkler, 2005, s. 98)

Horisontsammensmeltning sker i mødet mellem to forståelseshorisonter i den hermeneutiske cirkel.
Er man villig til at sætte egen forforståelse i spil, kan de eksisterende forforståelser blive revideret,
og derigennem sker en ny forståelse, altså horisontsammensmeltning.

Hermeneutik vurderes at være projektrelevant, da vi som tidligere nævnt har været i praktik på MH,
og vi derfor ikke vil kunne fralægge os vores viden om det praktiske arbejde, der bliver udført på
MH. Vi er dog meget opmærksomme på denne forståelse og har hele vejen igennem projektet
forsøgt at sætte vores forforståelse i spil og danne os ny viden.
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Endvidere er det projektrelevant, da vores analyse tager udgangspunkt i vores empiri, som ønsker at
fortolke og forstå relationer ved hjælp af primær litteratur, bestående af Bourdieu og Habermas,
samt sekundær litteratur bestående af bl.a. empowerment, agency m.fl.

4. Metode
Empirisk undersøgelsesmetode
Projektet vil være en kombination af et udviklingsprojekt og undersøgelsesprojekt.
Undersøgelsesprojektet vil vi bruge til at afdække, hvad der virker i relationen, og hvilket fokus
borger og behandler har på relationen.
I udviklingsprojektet vil vi forsøge at klarlægge, om relationsarbejdet kan styrkes eller forbedres.

4.1 Den forstående forskningstype
Et undersøgelsesprojekt bygger på den forstående forskningstype. I den forstående
forskningstype baseres den viden om det fænomen, der undersøges helt eller delvist på de
udforskede menneskers perspektiv. ”Forskeren søger at afdække menneskers meninger,
vurderinger, motiver og intentioner i deres specifikke kontekster” (Launsø, Rieper & Olsen, 2011, s.
24). For at foretage en fortolkning skal forskerne kende den sammenhæng, som de
udforskede, indgår i, dette sikrer en høj ekstern validitet.
Kernespørgsmålet i den forstående forskningstype er: Hvilken mening tillægger X et bestemt
fænomen (Y) i hvilken kontekst (Z)? I vores projekt vil vi afklare hvilken betydning behandler, og
borger tillægger relationen i misbrugsområdet. Derved skal vi se på de udforskede menneskers
perspektiver og meninger, og fortolke disse.
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Fortolkningsprocessen i den forstående forskningstype er:

(Launsø, Rieper & Olsen, 2011, s.26).

Dermed er der en logisk sammenhæng mellem den forstående forskningstype og den
hermeneutiske, videnskabsteoretiske retning, hvor den hermeneutiske cirkel også påvirker og
ændrer forskernes forståelse.
Det problematiske i en forstående forskningstype er, at mennesker kan have en utilstrækkelig
forståelse af de sammenhænge, der styrer deres handlinger, derudover kan de forsøge at skjule eller
fordreje fortolkninger. (Launsø, Rieper, & Olsen, 2011, s. 28) Dette forsøger vi at tage højde
for ved at have lavet survey-undersøgelsen og kan sammenligne svarene med de svar, vi får fra de
kvalitative interviews og med anden forskning.

Kvalitetskriterier
Et af kvalitetskriterierne er generalisering i form af overførbarhed, det betyder at resultaterne der er
opnået i vores kontekst, skal kunne overføres til andre beslægtede kontekster. Desuden er
gyldighedskriteriet også gældende, i den forstående forskningstype indebærer det et spejlkriterium
og et helhedskriterium. Spejlkriteriet indebærer, at den udforskede kan identificere sig med de
fortolkninger, forskerne redegør for. Ved helhedskriteriet forstås, at de sociale og institutionelle
sammenhænge, som de udforskedes vurderinger er indlejret, i, skal medinddrages i den refleksive
fortolkning. (Launsø, Rieper, & Olsen, 2011, s. 30-31)
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I kvalitativ forskning er kvalitetskriterierne desuden troværdighed og bekræftbarhed.
Troværdigheden er knyttet til måden hvorpå dataene opstår.
I bogen The Quality of Qualitative Research argumenterer Seale (1999) for, at
troværdigheden kan styrkes ved, at forskeren - både under feltarbejdet og ved
afrapporteringen af resultaterne - skelner tydeligt mellem direkte informationer fra
feltarbejdet og forskerens vurderinger af disse informationer. (Thagaard, 2004, s.
185)

Når flere forskere inddrages i projektet styrkes troværdigheden, da afgørende beslutninger og
vurderinger løbende bliver diskuteret i løbet af forskningsprocessen. (Thagaard, 2004, s.186)

Bekræftbarheden hænger sammen med tolkningen af resultaterne, forskerne skal kritisk forholde sig
til egne tolkninger, og dermed sikre, at projektets resultater kan bekræftes af anden forskning. Det
betyder, at der skal redegøres for tolkningen af dataene, og argumenteres for, hvordan man er nået
frem til de konklusioner, man har. Her er det vigtigt at have for øje, hvordan erfaringer fra projektet,
tilknytning til miljøet samt relationer til de udforskede giver grundlag for konklusionerne, da disse
kan medføre, at nuancerne kan overses eller fejltolkes. (Thagaard, 2004, s. 187-188) I projektet
benytter vi os også af anden forskning, og dette vil også være med til at sikre bekræftbarheden.

4.2 Den handlingsrettede forskningstype
Et udviklingsprojekt bygger på den handlingsrettede forskningstype. Handlingsrettede forskning har
fokus på handling med praksis som medium og er orienteret mod udvikling og ændring med de
udforskede som aktive subjekter i processen.
Målet med handlingsrettede forskningstyper er at igangsætte læringsprocesser i sociale systemer.
Kernespørgsmålet er, ”Hvordan udvikler lokale aktører, indsigter og handlinger ud fra viden, som
tilegnes og formidles både under og efter forskningsprocessen?” (Launsø, Rieper, & Olsen, 2011, s.
33). Forudsætning er derved, at vi allerede har en viden om det, undersøgte. Desuden skal den
viden, der tilegnes undervejs i forskningsprocessen, løbende formidles til aktørerne, og det har
nogle lærings- og handlingsmæssige konsekvenser (Launsø, Rieper, & Olsen, 2011, s. 34)
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Her vil vi benytte os af det forhåndskendskab, vi har til MH fra vores praktik. Vi har været en
etableret del af MH og har en forståelse for, hvordan organisationen er opbygget, og har begge
erfaring med, hvor essentielt en god relation er, og har set eksempler på, hvor forskelligt relationen
kan etableres. Endvidere har to af behandlerne på MH selv en stor interesse for dette område, og de
er i gang med en efteruddannelse, hvor relationsbegrebet er deres fokus.

Kvalitetskriterier
Kvalitetskriterierne i den handlingsrettede forskning er, at formidlingen af forskningsresultaterne
skal føre til dybere indsigt, samt forbedre handlemulighederne. For at forskningen skal have opfyldt
sit formål, skal læring eller forandring være fundet sted. I den handlingsrettede forskning skal
forskerne have en stor indsigt i studiefeltet, aktørerne og de organisatoriske strukturer disse er
omsluttet af. (Launsø, Rieper & Olsen, 2011, s.34) Vi mener, at vi netop har nok indsigt i dette felt
og aktørerne til at lave en handlingsrettet forskning, da vi har erfaringen fra vores praktik.
Det andet kvalitetskriterium er, om forandringen går i den rigtige retning. Dette kan være mere
vanskeligt at vurdere på, da aktørerne kan have forskellige definitioner af, hvad den rigtige retning
er.

I organisationer vil der ofte være forskelligt, hvordan personalegrupper og brugere vurderer
ændringerne, da der blandt andet er interesse- og magtforskelle og dermed en forskellighed i
bedømmelseskriterierne, dette kan håndteres, ved at vurderingen om, hvorvidt forandringen går i
den rigtige retning, ikke kun er en eller få aktørgrupper, der vurderer på, men ved også at få det
skjulte frem og til orde. Desuden kan bedømmelseskriterierne forandres over tid, dette skal ses i en
større sammenhæng, da det handler om forandringsprocesser på flere niveauer og
ændringsprocesserne ikke bliver afgrænset af forskningens afslutning (Launsø, Rieper, & Olsen,
2011, s. 34-35).
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4.3 Hypotetisk deduktion/analytisk induktion
Ved anvendelsen af en induktiv arbejdsproces betyder det, at man bruger data som udgangspunkt til
at formulere teorier. Når man anvender en deduktiv arbejdsproces, betyder det, at man opstiller
hypoteser, der bliver afprøvet på data, og dermed får man af- eller bekræftet sine hypoteser
(Boolsen, 2006, s. 32).
I dette projekt vælger vi at kombinere de to processer, og vi anvender derfor en hypotetisk deduktiv
metode og en analytisk, induktiv metode.
Vores spørgeskema og interviewguide er udsprunget af vores hypoteser om hvad en god relation er,
hvor vi har taget udgangspunkt i Biesteks 7 elementer, derved er det en hypotetisk deduktiv proces.

I den hypotetisk deduktive proces bliver forskningen afprøvet gennem teorier, hypoteser og ideer
udsprunget af hypoteser. Den hypotetisk deduktive metode er traditionelt forbundet med de
kvantitative metoder (Boolsen, 2006, s. 32).
Det empiri vi får fra undersøgelserne, vil vi fortolke og forsøge at sætte i en sammenhæng, her
benytter vi os af en analytisk induktiv proces, hvor det induktive kombineres med det deduktive og
variablerne, findes gennem analysen. Dette er en metode, der anvendes på kvalitative data.
(Boolsen, 2006, s. 33).
Den analytisk induktive proces bliver også inddraget, da der kan være sammenhænge og anskuelser,
der vil komme frem, som vi ikke har kunnet forudse i den hypotetisk deduktive proces.

4.4 Triangulering
I kvalitative metoder forsøger man at opnå forståelser af sociale fænomener, der er i de fleste
tilfælde tæt kontakt mellem forsker og undersøgelsesobjekt. Når man undersøger marginale
grupper, kan det være nødvendigt at bruge længere tid på etableringen af kontakten til
informanterne for at få deres vilje til at deltage i et forskningsprojekt, her kan de kvalitative metoder
oftest benyttes. I kvalitativ forskning kan interview, observation og analyser af dokumenter og
billeder benyttes. For at få viden om personers oplevelser synspunkter og selvforståelser er
interviewundersøgelser særlig velegnede. (Thagaard, 2004, s.14)
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De kvantitative metoder anvender statistikker og ‘hårde’ data, der er oplysninger om
kendsgerninger, f.eks. køn, alder, bopæl m.v. Hvor man i kvalitative metoder anvender ‘bløde’ data,
f.eks. en tekst, et interview, en artikel m.v. (Boolsen, 2006, s. 23)
”Ifølge Neumann (2010) fokuserer kvantitative metoder på variabler relativt uafhængigt af den
samfundsmæssige kontekst, mens kvalitative tilgange handler om processer, der tolkes i lyset af den
kontekst de indgår i” (Thagaard, 2004, s.18).
Når man benytter kvantitative metoder, er der oftest større afstand mellem forsker og
undersøgelsesobjekt, derfor får man også en mindre forståelse af informanternes perspektiv.
Vi har i dette projekt benyttet os af både kvantitative og kvalitative metoder, dette kaldes
triangulering. Vi har ‘hårde’ data fra spørgeskemaundersøgelsen og den
positivistiske, videnskabsteoretiske tilgang og ‘bløde’ data fra interviewundersøgelserne og den
hermeneutiske, videnskabsteoretiske tilgang, derved kombineres metodetyperne. (Thagaard, 2004,
s. 19)

4.5 Survey-undersøgelse
Vi har i opgaven benyttet os af en kvantitativ survey-undersøgelse (se Bilag 3), da vi har haft behov
for at kunne indsamle så stort et datasæt som muligt, inden vi har kunne påbegynde de kvalitative
interviews. Survey-undersøgelsen er brugt i en positivistisk, videnskabsteoretisk retning, hvor målet
var at teste Biesteks 7 elementer, og samtidig teste, om der var andre udsagn, som var blevet
overset, som vi kunne bringe ind i vores kvalitative interviews med borgerne.
Survey‐ undersøgelsen er udført med hjælp fra behandlerne på MH, som har udleveret dem til
borgerne i forbindelse med, at de har været til samtale, gruppeforløb eller fået udleveret antabus.

Vi har bevidst valgt at lave halv-åbne spørgsmål, da vi var relativt sikre på, at vi havde fået de
vigtigste svarkategorier med, da vi har taget udgangspunkt i Biesteks 7 elementer. Dog kunne vi
være i tvivl, om der er andre betydningsfulde kategorier, vi havde overset og vi tilføjede derfor
kategorien ”andet”. Dette gør, at vi tager højde for uforudsete situationer og øger gyldigheden af
svarene i modsætning til lukkede spørgsmål. (Boolsen, 2008, s. 68-69) Svarerne fra surveyundersøgelsen, er blevet omregnet til procentsats, for at kunne analysere på dem. (Se Bilag 7)
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4.6 Kvalitative interview
I projektet har vi, ud over survey-undersøgelsen valgt at indsamle empiri baseret på to
semistrukturerede kvalitative interviews med borgere, der er i aktiv behandling på MH, samt et
fokusgruppeinterview med fire behandlere.
I bearbejdelsen af borgerinterviews og fokusgruppeinterview har vi gjort brug af Kvale og
Brinkmanns 7 faser i et interview, som vi nu vil redegøre for. Nogle af punkterne er delt
op, således der kan skelnes mellem interviews med borgerne og behandlerne.

1. Tematisering
Inden interviewene begynder, er det vigtigt at formulere formålet, og ifølge Bourdieu er det vigtigt
at have en omfattende viden om emnet. Vi har derfor udfyldt tematisering, design og interview,
inden vi har afholdt vores interviews (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122-123).
Formålet med borgerinterviewene er at få uddybet nogle af de elementer, som er beskrevet i surveyundersøgelsen, samt at indsamle kvalitativ empiri fra borgerne, hvor de havde mulighed for at
tilkendegive deres subjektive svar, hvilket vi vil bruge til at undersøge, om der er forskel på, hvad
borgerne vægter i relationen, og hvad behandlerne finder vigtigst.
Formålet med fokusgruppeinterviewet er at klarlægge, hvad behandlerne finder vigtigst i
relationsarbejdet, samt at undersøge, om der er en fagprofessionel forskel i måden, hvorpå de
danner relationer, og hvad de vægter højest i relationen til borgeren.
Vi har en formodning om, at der er en forskellighed i hvad borgerne kontra behandlerne finder
vigtigst i relationen.

2. Design
Borgerinterviews (Se Bilag 1)
Begge borgerinterviews bliver udført med baggrund i samme interviewguide, som er opdelt med
henholdsvis tema, forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Begge interviews er
semistrukturerede livsverdensinterview, hvilket muliggør en fleksibel interviewform, som giver
åbenhed og bærer præg af ikke voldelig kommunikation. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19 og 123)
Interviewguiden er designet således, at der kan stilles spørgsmål udenom, hvilket muliggøre at følge
et andet tema. Borgerne har på forhånd fået af vide, at interviewet handler om relationer, men har
ikke set spørgsmålene.
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Vi er opmærksomme på, at borgerne ikke kan være objektive og værdifrie, og de fysiske rammer
kan have spillet ind, da interviewene bliver afholdt på MH. Vi vil derfor gøre os umage i at stille
åbne og undgå dømmende spørgsmål bedst muligt.

Præsentation af informanter til borgerinterview
Borger fra alkoholbehandling har været tilknyttet MH siden 2006. Bliver herefter refereret som I.A.
Borger fra stofmisbrugsbehandling har været tilknyttet MH siden 2009-2010. Bliver herefter
refereret til som I.B.
Begge har været tilknyttet flere forskellige behandlere og været i gruppeforløb.

Fokusgruppeinterview (Se Bilag 2)
Vi har lagt vægt på at kunne belyse vores problemstilling fra forskellige fagprofessionelle vinkler,
hvorfor vi har valgt at benytte os af et fokusgruppeinterview.
Vi har endvidere valgt fokusgruppeinterviewet, da dette bachelorprojekt er begrænset af en vis
tidsramme, hvilket gør, at vi bedre vil kunne bearbejde de indsamlede data, end hvis vi skulle lave
fire individuelle interviews. Fokusgruppeinterview benyttes i stigende grad fremfor de klassiske
interviews mellem to personer.

Det er kendetegnet ved at være ikke-styrende interviewstil, hvor det handler om at få forskellige
synspunkter frem. Moderatoren skal skabe en permissiv atmosfære, hvor der er mulighed for at
udtrykke personlige og modstridende synspunkter. Fokusgruppen har ikke til formål at blive enige,
men at få forskellige synspunkter frem. Fordelen ved fokusgruppeinterviews er, at det kan bringe
spontane og emotionelle synspunkter frem fremfor det individuelle interview, som ofte er mere
kognitivt. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 170) Vi har valgt at benytte os af et semistruktureret
interview, men har bevidst valgt at gennemføre interviewet mere frit, end borgerinterviewene,
således at der bliver skabt et rum, hvor der kan komme så mange synspunkter frem som muligt.
Ligeledes kan deltagerne inspirere hinanden og fortælle om de overvejelser, de gør sig.

Præsentation af informanter til fokusgruppen
Fokusgruppen består af fire behandlere på MH, med hver deres profession. Sygeplejerske,
pædagog, psykolog og socialrådgiver. Vi har lavet et bredt tværsnit over forskellige professioner,
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hvilket gør det muligt at belyse, om de etablerer og vægter forskellige elementer i relationsarbejdet.
Informanterne vil i projektet blive refereret til ved deres profession.

3. Interview
Inspireret af Kvale og Brinkmann, har vi haft en række etiske overvejelser, såsom informeret
samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 86).
Inden vi har påbegyndt hvert interview har vi præsenteret emnet, tydeliggjort præmissen for
interviewet og spurgt om accept til at måtte optage dem. Dette har vi fået mundtligt informeret
samtykke til.
For at sikre især borgernes fortrolighed har vi valgt at anonymisere dem. Dette har vi gjort for at
beskytte borgerne bedst muligt, da projektet bliver offentligt tilgængeligt på ucviden.dk
Endvidere har vi valgt at anonymisere behandlerne, i det omfang, som det er muligt, da der på MH
kun er ansat en psykolog. Dette har behandlerne også accepteret.
Vi har valgt at anonymisere, da vi ifølge Kvale og Brinkmann (2009) “…bør være klar over, at den
åbenhed og intimitet, der kendetegner megen kvalitativ forskning, kan være forførende og kan få
deltagere til at give oplysninger, de måske senere vil fortryde” (s. 92).

Vi har været meget opmærksomme på vores egen rolle i forhold til borgerne, og det faktum, at vi
har været i praktik på MH. Vi har haft stor opmærksomhed på, at vi ønsker at være undersøgende,
og gjorde det klart for borgerne, at vi ikke ønsker at de skal ’hænge’ behandlerne ud og eller være
unødigt kritiske af deres behandling. Vi har ønsket at undersøge deres subjektive livsverden, og
hvad de vægter i relationen til behandleren. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151)

Vi har gennemført vores interviews ved hjælp af vores interviewguide. På grundlag af
interviewguiden vil der løbende under interviewene blive reflekteret over de informationer
informanterne fortæller, samt over interviewsituationens interpersonelle relation. Især i
fokusgruppeinterviewet har vi været opmærksomme på den interpersonelle relation, hvor vi har haft
stor opmærksomhed på, at alle skal kunne komme til orde, og komme med deres holdninger til
emnet.
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4. Transskription
Efter vi har gennemført interviewene, har vi valgt at transskribere, hvilket er med til at klargøre
materialet til analyse. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122) Vi har valgt at transskribere ordret, men
undlader at skrive f.eks. ”øhh” samt interviewernes aktive lytning f.eks. ”mmm” og ”ja”.
Transskriptionen er vedlagt. (Se Bilag 4, 5 og 6)

5. Analyse
Efter transskriptionen har vi valgt at analysere vores data meget stringent og systematisk for at
kunne tydeliggøre diskrepansen imellem borgerne og behandlerne. Som analysemetode gøres der
brug af meningsanalyse, hvilket indeholder meningskodning og meningskondensering.
Fordelen ved brug af kodning og kondensering er, at det tilføjer struktur og overblik. (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 223)
Meningskodning gør det muligt at identificere, hvor ofte bestemte temaer optræder i interviewet, og
desuden muliggør det at sammenligne med andre målinger, i dette tilfælde, hvilke andre udsagn, der
er kommet frem i de øvrige interviews. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 225)
I transskriptionen af borger interviewet har vi kodet vores fire temaer fra interviewguiden. De fire
temaer i borger interviewet er introduktion til borgeren, borgerperspektivet på relationens
betydning forskel på, hvordan behandlerne etablerer relationen og behandlernes syn på relation. (Se
Bilag 6) På samme måde har vi inddelt fokusgruppeinterviewet med temaerne, relationens
betydning etableringen af relationen og borgerperspektivet på relationen. (Se Bilag 4 og 5)

6. Verifikation
Verifikation har til formål at ”…fastslå validiteten, reliabiliteten og generaliserbarheden af
interviewresultaterne” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122).
Vi finder, at vores interviews med borgerne har en høj grad af validitet, da de i stort omfang svarer
på vores interviewspørgsmål, som er koblet op på vores problemformulering. Endvidere er
informanterne blevet stillet de samme spørgsmål, som er udarbejdet via vores kvantitative surveyundersøgelse. Vi har endvidere refereret til andre undersøgelser i vores indledning, som understøtter
vores informanters udsagn. Derved synes der også at være en høj grad af generaliserbarhed.

I fokusgruppen vurderes det, at der er en stor grad af pålidelighed og kvalitet. Dels bliver der
argumenteret, meget velovervejet og fagligt, og dels får vi besvarelser fra fire forskellige
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faggrupper, som alle har erfaring fra misbrugsområdet. Vi finder svarene valide, da de i et stort
omfang giver en besvarelse af vores problemformulering. Svarene er løbende blevet diskuteret og
analyseret, hvilket vil kunne ses i vores eget analyseafsnit.
Vi finder det svært at gøre vores fokusgruppeinterview generaliserbar, da det er subjektive udsagn
fra fire forskellige behandlere, hvilket ikke vil give nogen generel forståelse.

7. Rapportering
Rapporteringen af interviewene vil ske løbende i analyse afsnittet.
Bachelorprojektet vil blive uploadet på www.ucviden.dk, hvor det er muligt for andre interesserede
at se projektet.

5. Teorifremstilling
Indledning
Til at belyse spørgsmålene i vores problemformulering og underspørgsmålene hertil har vi valgt at
tage udgangspunkt i teoretikerne Jürgen Habermas og Pierre Bourdieu. Vi har ladet os inspirere af
den tyske filosof og sociolog Habermas’ teori om system og livsverden, og den franske filosof og
sociolog Pierre Bourdieus tanker om statens magtudøvelse og medvirken til reproduktion af social
ulighed, herunder begreberne habitus, felt, doxa, kapital og symbolsk vold.

5.1 Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieus (1930-2002) var oprindeligt uddannet i filosofi, men skiftede i sin karriere
over til sociolog. I dag er Bourdieu, bredt anerkendt, og en af de mest indflydelsesrige
samfundstænkere i nyere tid. Hans værker er blandt de mest citerede inden for
samfundsvidenskaberne og humaniora.

Bourdieus begreber er udviklet igennem mange år og er derfor ikke statiske. Begreberne er baseret
på nogle antagelse om, hvordan socialt liv er organiseret, og hvad der får mennesker til at handle,
som de gør. For at kunne analysere den indsamlede empiri har vi valgt Bourdieu, da hans begreber
er med til at organisere rammerne for, hvad man skal kigge efter, når man vil undersøge eller
forklare sociale problemstillinger. (Wilken, 2011, s. 40)
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Desuden muliggør Bourdieus begreber, at begribe, analysere og diskutere komplekse
problemstillinger vedrørende praksis og social reproduktion. (Wilken, 2011, s. 40)

Habitus
Bourdieu var ikke den første til at anvende begrebet habitus, og det stammer oprindeligt fra latin.
Bourdieu har givet begrebet en mere specifik betydning, og gjort det til et centralt teoretisk
begreb end det tidligere var gjort af andre sociologer.
Habitus er ifølge Bourdieu ”Et socialt konstitueret system af strukturerede og strukturerende
holdninger, der er tilegnet i en praksis og konstant er orienteret mod praktiske mål. Habitus er
socialiseret subjektivitet” (Trieur, 2006, s. 38).

Habitus tager udgangspunkt i det lærte og udvikles kontinuerligt gennem oplevelser og
erfaringer, med udgangspunkt i individets historie. Habitus udvikles gennem hele livet, i takt med at
livsbetingelser skifter, men som udgangspunkt mødes det nye hele tiden med det gamle. Derved vil
individets habitus ikke udvikle sig radikalt.
Habitus gør ifølge Bourdieu, at individet aldrig er i fuldt kontrol og kan agere frit, som det ønsker,
men ej heller kan bestemmes over af samfundet eller være overladt i andres vold. (Mik-Meyer &
Villadsen, 2007, s. 76-77)
”Habitus er ikke bare præget af sine omgivelser, men fungerer også som konstituerende for disse.
Habitus skaber felter ved at tildele det, der foregår i dem, mening og værdi” (Trieur, 2006, s. 40).
Habitus vil blive inddraget i projektet, da vi finder diskrepans, imellem at behandlerne aldrig er i
fuld kontrol og den relativt store mængde kapital behandlerne er i besiddelse af, som er med til at
skabe et felt.

Felt
Bourdieu definerer et felt ”…som et system af positioner, der er relateret til hinanden, og som får
deres betydning gennem relationer til andre positioner i feltet” (Wilken, 2011, s. 52). Bourdieu
betegner felter, som de forskellige arenaer, som samfundet er opdelt i f.eks. politik, videnskab,
økonomi m.v. Et felt styres ud fra eget regelsæt og krav og opererer relativt autonomt, dvs. at feltet
har sine egne principper og kriterier i modsætning til andre felter, som har andre regelsæt.
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”Et felt er et rum af positioner i hvilke der foregår en kamp mellem nytilkomne og dominante.
Det der kæmpes om, er de fundamentale interesser, der udgør feltets eksistens” (Mik-Meyer &
Villadsen, 2007, s. 73).

Kampene i feltet står mellem dem, som vil bevare, og dem som vil forandre feltet. F.eks. kan det
indenfor misbrugsbehandlingen være behandlere, som er tilhængere af en bestemt behandlingsform
og en nyankommet medarbejder, der vil forandre og forny måden, hvorpå behandlingen foregår.
Ifølge Bourdieu er alle aktører indenfor deres givne felt, drevet af samme logik og har samme mål,
f.eks. anerkendelse, position, økonomi m.v.

Kapital
Kapital er i tæt tilknytning til felt begrebet, da kapitaler skal indfange de værdier og ressourcer, som
agenterne har adgang til qua deres habitus og det felt, som de interagerer i.
I projektet vil vi redegøre for, hvordan behandlernes kapital spiller ind i mødet med borgeren.
Bourdieu skelner mellem forskellige former for kapital, økonomisk-, kulturel-, social kapital samt
symbolsk kapital.
Økonomisk kapital: Økonomiske midler og materiel rigdom.
Kulturel kapital: Primært mængden af viden og uddannelse. Men også sprog, dannelse og en
generel bred viden om det kulturelle, spiller ind.
Social kapital: Aktørens omgangskreds, netværk og kontakter. Høj social kapital, kan hænge
sammen med et stort netværk og gode relationer.
Symbolsk kapital: Tager udgangspunkt i kollektiv anerkendelse, dvs. at det kræver anerkendelse fra
feltets øvrige aktører, før man kan opnå høj symbolsk kapital. Symbolsk kapital hentes fra de øvrige
kapitalformer. Blandt højtuddannede giver kulturel kapital meget
symbolsk kapital, og blandt pengefolk giver økomimisk kapital symbolsk kapital.
Symbolsk kapital er delvist feltspecifik og opnås gennem ageren i det pågældende felt. Bourdieu
mener endvidere, at jagten på symbolsk kapital kan forklare meget af det, vi foretager os også i
fritidsliv og familieliv. Symbolsk kapital koblet sammen med staten, idet staten er dominerende ift.
at definere, hvad der er doxa indenfor feltet. (Wilken, 2011, s. 58-64)
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Doxa
Doxa refererer til alt det, som tages for givet i et samfund eller i et felt, den universelle sandhed, der
regnes for en selvfølgelighed, og der ikke sættes tvivl ved.
”Som regel vil der være en overensstemmelse mellem strukturen i agenternes habitus og strukturen
i feltet, som sikrer, at agenten er i overensstemmelse med feltet” (Wilken, 2011, s. 55).
Når der opstår en grundlæggende overensstemmelse mellem feltet og agenten, opstår doxa, ifølge
Bourdieu. Derved er doxa indkodet i agentens habitus og feltet, som agenten opererer i. Det er de
dominerende agenter indenfor feltet, som definerer, men det kræver, at der er enighed blandt
agenterne i feltet. (Wilken, 2011, s. 55-56)

Bourdieus magtforståelse
Bourdieu har altid haft en særlig interesse for magt og reproduktion. Særligt staten synes, ifølge
Bourdieu, at spille en stor rolle i reproduktion af social ulighed gennem skjult magt, hermed spiller
socialrådgiveren en stor rolle, i denne reproduktion og magtudøvelse, da denne løser opgaver for
staten. Det synes derved projektrelevant at inddrage denne magtforståelse, da behandlerne er
repræsentanter for staten, dette vil vi beskrive nærmere i analyseafsnittet.
Bourdieu tillægger objektive strukturer, f.eks. uddannelse og økonomi, en stor betydning i analyse
af magtforhold mellem socialrådgiver og borger.

Hermed adskiller Bourdieu sig særligt fra øvrige sociologer, f.eks. Goffman, da dennes analyse
forbliver på mikroplan. (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 68-69)
Ifølge Bourdieu er ”magt ikke en substans, man kan tilegne sig, men skal anskues som en virkning
af bestemt sociale relationer, der findes i bestemte felter” (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 68-69).

Symbolsk vold
Symbolsk vold opstår, når visse reaktioner udløser en automatisk reaktion, uden at aktøren tænker
over det, og igennem disse reaktioner viser, at man anerkender den magt, som
bliver udøvet ved stillesigende at acceptere. Aktøren kan have en bevidsthed om denne reaktion.
Bourdieu beskriver, hvordan symbolsk vold, inkorporeres i kroppen og får kroppen til at forråde os,
hver gang, vi er i et socialt underlegenhedsforhold ved f.eks. at generere nervøshed, generthed,
stammen m.v. (Trieur, 2006, s. 51)
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Bourdieu forklarer, at alle individer er i risiko for at underkaste sig symbolsk magt ”Vi fødes ind i
en social verden, og det forhold gør i sig selv, at vi tager en række postulater og aksiomer for givne.
De kræver ingen officiel begrundelse eller indlæring” (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 72).
Endvidere bliver vi alle socialiseret i vores familie, uddannelse og øvrige sociale sammenhænge
samt medier, som vi indgår i. Bourdieu mener, at denne socialisering bliver indgroet i aktørens
habitus, både som enkelt individ og som kollektiv. (Mik-Meyer & Villadsen, 2007, s. 72)
Muligheden for at udøve symbolsk vold sker med baggrund af aktørens symbolske kapital, og
risikoen for at blive udsat for symbolsk vold sker igennem ens inkorporerede perceptionskategorier,
dvs. at man reagerer automatisk og ubevidst.

5.2 Jürgen Habermas
Vi har valgt at benytte Jürgen Habermas’ teori om system og livsverden for at belyse
relationsarbejdet fra både borgernes og behandlernes perspektiv. Habermas er en tysk filosof og
sociolog, født i 1929 og tilhører Frankfurterskolen. Han har især arbejdet med emner forbundet til
forudsætninger for ægte demokrati. Teorien om system og livsverden kan være en støtte til at forstå
de systemer, som socialt arbejde er knyttet til. Systemet repræsenterer de administrative systemer,
markedsmekanismer, magthierakier og økonomien.
Livsverden repræsenterer menneskets subjektive verden, hvor kultur, relationer og identitet bygger
på sproglig kommunikation (Antczak, 2013, s. 128-129)

Kommunikation
Habermas tænkning bunder i en tillid til fornuftens og samtalens kraft, frihed opnås gennem fælles
refleksion.
”Ingen ejer samtalen, så kritik – at sige nej – er altid mulig. Ideen om sandhed er regulativ”
(Thyssen, 2013, s.9). Han godkender Kants krav om fornuft, men i stedet for at se på subjektet som
enlig, erstatter han det med et subjekt i samtale med andre. Habermas satte kommunikationen i
centrum, og hans første tema var den borgerlige offentlighed, som opstod i 1600-tallet, hvor borgere
i en fælles refleksion, udvekslede ideer om samfundets indretning, baseret på argumenter. Den frie
offentlighed er ifølge Habermas i forfald, da massemedier, eksperter og kapitalinteresser forvrænger
dialogen, ‘model offentligheden’ er rammen og udgangspunktet for hans tænkning. Individer finder
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deres identitet og bidrager til et bedre samfund gennem rationel dialog med andre. (Thyssen, 2013,
s.10-11)

System og livsverden
Habermas beskriver system og livsverden som ikke at være to forskellige steder. Livsverden er den
verden, hvor man fysisk er til stede og kommunikerer ansigt til ansigt, mens systemet ikke er en
verden man kan leve og ånde i. I systemet hersker der en smal og effektiv kommunikation der skal
sikre effektiviteten, der er ikke plads til hverdagens kommunikation. Det betyder, at samfundet både
er system og livsverden. Det er livsverden der kommer først, da det kræver at kunne kommunikere i
livsverden, for at kunne indgå i kommunikationen i systemet. (Thyssen, 2013, s.30-31)
”Habermas knytter an til teorien om talehandlinger. At tale er ikke blot at udsige, men at agere”
(Thyssen, 2013, s.33).

Kommunikativ handling og livsverden er komplementære, de refererer til hinanden, mennesker
udvikler sig ved at omgås hinanden, baseret på det sproglige. Livsverden er den verden, vi taler i.
Det er gennem sproget, at mennesker forsøger at forstå hinanden, dette gør de ved at trække på
ressourcer, Habermas definerer som kultur, samfund og personlighed. Kultur er den viden, som de
kommunikative handlinger baseres på, det er det, der skaber fortolkninger og forståelser, der er
konsensusbærende.
Samfund defineres som den solidaritet, der skabes gennem de kommunikative handlinger, i denne
sammenhæng er samfund ikke systemet. Personlighed er kompetencer, der gør subjekterne i stand
til at tage del i de processer, hvis formål er forståelse. Disse ressourcer skal være til stede, for at
kommunikation kan forekomme, det betyder, at kommunikation kræver en livsverden. (Thyssen,
2013, s.33-37)
Dette er relevant i vores projekt, da det er i livsverdenen, at behandlerne har dialogen og opbygger
relationen til borgerne, men samtidigt er de også en del af systemet pga. de regler, de er underlagt
ift. lovgivningen.

Sproget
System og livsverden har forskellige måder at kommunikere på, kommunikation i livsverden er
rettet mod forståelse og indforståelse, mens system er rettet mod penge og magt. Dog kan
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livsverden ikke rumme den specialiserede viden, der kræves for at få et samfund til at hænge
sammen.

Habermas taler om, at systemet koloniserer livsverden, opfattelsen er, at systemets smalle sprog
bliver overtaget af livsverden, hvor eksperter erstatter borgernes erfaringer og den bureaukratiske
tænkning, er trængt ind i hverdagen, hvilket medfører at den demokratiske samtale bliver bremset
og bliver erstattet med styringsteknologier.

Habermas kritiserer velfærdssystemet for at erstatte selvregulering med social kontrol.
Beslutningsprocesserne bliver umulige at gennemskue, og derved vokser konfliktpotentialet, da
livsverdenens ressourcer svækkes, og almindelige mennesker bliver magtesløse. Dette medfører en
konflikt mellem system og livsverden, mulige løsninger på dette problem er ifølge Habermas, at
ekspertkulturen udvikles med udgangspunkt i livsverden, og derved undgår at overskride deres
område, eller at livsverdenens impulser kan bryde ind i systemet.
Det civile samfund ligger mellem system og livsverden, konflikten mellem system og livsverden
må løses i det civile samfund eller i den demokratiske politik. (Thyssen, 2013, s.38-51)
Vi vil inddrage sproget i henholdsvis system og livsverden for at finde ud af, hvor tydeligt det er, at
det er livsverdenen, der bærer kommunikationen og for at finde frem til, hvordan sproget fra
systemet kan integreres heri.

Ideal samtalesituation
Habermas anser sprogets formål som først og fremmest at være forståelse og derefter indforståelse
og koordinering for at understrege dette har han beskrevet en ideal samtalesituation. For at
samtalesituationen skal være ideal, skal der ikke være magt eller handlingstvang, kravene i en ideal
samtalesituation kan, ikke indfries, men det er et tankeeksperiment, hvor målet for samtalen ligger i
samtalen selv. Parterne skal være enige om, hvilken situation de befinder sig i, det er situationen,
der er det fælles produkt. Habermas arbejder efter en betingelse af fornuft, og derfor anser han, at
dialog er produktivt. (Thyssen, 2013, s.51-53)
”Med en performativ holdning er det muligt at opnå rationel enighed, ikke blot videnskabeligt, men
også moralsk” (Thyssen, 2013, s.54). Det vil sige, at handlinger bliver udført med de udsagn, man
siger. Moralske udsagn er mulige at diskutere og behøver ikke kun at være en beskrivelse af
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subjektive følelser. (Thyssen, 2013, s.54) I projektet vil vi forsøge at fokusere på, hvordan tanken
om den ideelle samtalesituation kan bruges i relationsarbejdet.

Etik
Alle mennesker har retten til at give udtryk for deres synspunkter, men de må ikke sætte andre uden
for kommunikationen eller påtvinge dem deres holdning. Hvor man i ældre tid havde en mere
generel enighed om, hvad der er rigtigt og forkert, er det nu en større individualisering, og kun
lovgivningen gælder for alle. Når parterne kommer i konflikter, der ikke har en juridisk løsning,
skal de selv kunne håndtere dette.
Parterne har hver deres egen moral og skal derfor håndtere disse konflikter på et mellemliggende
niveau, som er etikken, det er her parterne, skal finde deres overordnede moral. Habermas kalder en
samtale mellem berørte parter for diskurs, opgaven her er at afklare, hvad der er rigtigt for alle, han
har stort tillid til fornuften og forventer derfor, at en diskurs vil være produktiv. De normer som alle
parter kan anerkende, vil være gyldige, Habermas mener, at man i et samfundet kan opnå enighed,
da det bedste argument vil vinde. (Thyssen, 2013, s.55-59)
”På den måde indbygges et etisk potentiale i menneskers sproglig omgang med hinanden og i
sprogets iboende fornuft. Derfor taler Habermas om en ”kommunikativ etik” eller ”diskurs etik””
(Thyssen, 2013, s.59). Når man indgår i en diskurs, ser man på det objektive med en forventning
om, at moralske synspunkter kan diskuteres.
Thyssens kritik af Habermas’ tro på en universel fornuft er, at det er en utopisk vision, da det bl.a.
kan være problematisk at afgøre, hvem der bestemmer hvad der er fornuftigt, og det ofte hænder, at
mere information kan medføre flere konflikter. (Thyssen, 2013, s.60-61)

Demokrati
Habermas anser politik som en formidling mellem system og livsverden, da politik på samme måde,
som livsverden er baseret på kommunikation, men samtidigt en del af systemet, som er upersonlig.
Demokratiet skal beskytte livsverden både mod systemet, men også mod sig selv, da lovgivningen
må tage udgangspunkt i borgernes vilje. Hvis politikken skal formidle mellem system og
livsverden, kræver det, at alle borgere føler sig medansvarlige og anerkendt. (Thyssen, 2013, s.6367)
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Hvor man før følte en stærk nationalfølelse til staten, har mennesker i dag en forventning om, også
at få noget til gengæld. Habermas foreslår ”… at loyaliteten dirigeres fra nationen over mod de
demokratiske principper, så nationen skal fortjene borgernes loyalitet” (Thyssen, 2013, s.69).
Borgerne skal føle, at der er nytte i deres politiske, civile og sociale rettigheder, hvis de skal se ud
over deres private loyaliteter. (Thyssen, 2013, s.70-71)

5.3 Sekundær litteratur
I analyse afsnittet bliver der benyttet diverse sekundær litteraturer, hvilket der vil blive redegjort for
i nedenstående. Vi vil kort præsentere de mest centrale teorier, statistikker og masterprojekt, som er
indgået i analysen. Nogle af delene vil blive nævnt i punktform, da de senere i analyseafsnittet
bliver præsenteret nærmere.

Vi har valgt at benytte os af sekundær litteratur for på bedst mulig måde at kunne understøtte vores
primær litteratur og teori, herunder for bedre at argumentere ift. vores konklusion.


Judy Kokkinns bog ”Profesjonelt sosialt arbeid”, danner grundlag for projektets forståelse af
hvordan relationer opbygges. Bogen refererer til Fleix Biestek, en amerikansk præst og
professor.



Forvaltningslovens §7 og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §4
bliver inddraget i henholdsvis underspørgsmål 2 og 3.



Statistikker bliver benyttet ift. underspørgsmål 3 Hvad vægter behandlerne højest i
relationen til borgerne. Her benyttes statistik fra Sundhedsstyrelsens årlige rapport om
Narkotikasituationen i Danmark.



Empowerment og Agency begreberne, vil blive uddybet i underspørgsmål 4 Hvordan kan
man styrke eller udvikle relationsarbejdet. I samme afsnit benyttes Jens Kjer Nielsens
masterprojekt, fra Aarhus Universitet 2014. Masterprojeket har flere elementer, som er
relevant til understøttelsen af analysen herunder empowerment og magtbegrebet.



Endvidere benyttes Lektor Bagga Bjerges rapport om empowerment og brugerinddragelse,
samt hendes artikel i tidsskriftet STOF, omkring samme emne.
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Vi har igennem hele analyseafsnittet benyttet forskellige fagbøger, udover dem, som vi allerede har
redegjort for i ovenstående teoriafsnit. Flere af disse bøger har optrådt som pensum på tidligere
moduler, hvorfor vi har fundet dem relevante at benytte i analysen. Vi vil, herunder præsentere
bøgerne i den rækkefølge de bliver benyttet i projektet.


Socialrådgivning og socialt arbejde - en grundbog



Pierre Bourdieu - en introduktion



Det magtfulde møde mellem system og klient



Metoder i socialt arbejde
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6. Analyse
6.1 Analysestrategi
For at give den bedst mulige læseoplevelse af analyseafsnittet ønsker vi at præsentere opbygningen
af analyseafsnittet, som udmunder i delkonklusioner.
Vi vil derefter redegøre for, hvorfor vi har valgt at benytte os af temaer i interviewguiden, og
hvordan disse benyttes i analyseafsnittet, afslutningsvis vil vi kort beskrive om anvendelsen af
citater. Analysestrategien fremgår af nedenstående figur 2.

Figur 2.

Det første afsnit vil handle om en mere generel forståelse for, hvad en god relation betyder for
behandlingen, andet afsnit vil handle om relationens betydning set fra borgernes perspektiv, tredje
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afsnit vil omhandle de professionelles syn på relationens betydning, samt hvilke forskelle der er
imellem de forskellige professioner, og sidste afsnit vil handle om, hvorledes det er muligt at
udvikle på relationsarbejdet.
Underspørgsmål 4 er delt i to, hvor den første del, omhandler empowerment og magt i relationen,
den anden del vil handle om system og livsverden. Derefter laver vi delkonklusioner til hvert afsnit,
der vil blive anvendt til at lave en samlet konklusion.

Analyseafsnittet tager udgangspunkt i vores fire underspørgsmål, som udspringer fra
problemformuleringen. Under det tidligere afsnit ”Kvalitative interview”, punkt 5 analyse, blev det
beskrevet, at der i interviewguiden bliver benyttet temaer. Disse forskellige temaer har
muliggjort, at vi stringent har, kunne analysere og identificere, hvor ofte disse temaer bringes i spil i
analyseafsnittet.
Vi har bevidst lavet en sammenhæng mellem de fire underspørgsmål og de forskellige temaer, f.eks.
har vi kunnet opnå viden ift. underspørgsmål 2 Hvad vægter borgeren højest i relationen til
behandlerne? Med temaet ‘Borgerperspektivet på relationens betydning’ i interviewguiden til
borgerinterviewet.
Der vil i nogle afsnit indgå citater fra vores kvalitative interviews og data fra den kvantitative
survey-undersøgelse, samt teori. I analyseafsnittet vil der blive inddraget og fortolket på diverse
citater, som stammer fra de kvalitative interviews og fra den kvantitative survey-undersøgelse.

6.2 Hvad betyder det for behandlingen, når relationen er god?
Fokusgruppen er enige om, at relationen er det bærende element i misbrugsbehandling.
Pædagogen fortæller at ”…relationen er altafgørende” (Bilag 6, s.1). Og socialrådgiveren bakker
op om dette, ”Hvis der ikke er en relation, kan der ikke være en behandling” (Bilag 6, s.1), men
som psykologen nævner ”... der er jo mange forskellige aspekter af relationen. Den lidt kølige,
nøgterne relation, den terapeutiske relation, over til den mere personlige og empatiske dimension af
relationen” (Bilag 6, s.1).
Dermed er der i gruppen konsensus om relationens betydning, men der er forskellige måder at gribe
relationen an på, både i forhold til behandlerens egen person, men også ift. vedkommende de sidder
overfor.
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En god behandlingsrelation er tillidsskabende, og borgeren kan bruge den professionelle som et
spejl og samtalepartner for at udvide og udvikle bevidstheden om sig selv og sin livssituation.
Borgerne kan få hjælp til at formulere, hvad de vil med deres liv, og dermed kan de sættes i
forbindelse med de ressourcer, der kræves for at opfylde de mål. Behandlingsrelationen kan føre til
en øget selvværdsfølelse hos borgerne og give dem tro og håb på, at det er muligt at opnå sine mål.
(Kokkinn, 2005, s. 136-137)

I.A fortæller hvad for nogle ting behandlerne har hjulpet hende med,
At de ligesom har været sådan nogle, som har kunne sætte nogle ting i gang. Fordi til
syvende og sidst, så er det jo en selv der skal gøre arbejdet ikke […] Så jeg tror at det
er et sammenspil mellem at der er gået så mange år, og man har haft nogle
behandlere, der har kunne sætte nogle ting i gang i hovedet på en og at jeg selv..
Fordi det er jo egentligt mig selv, der har gjort arbejdet. (Bilag 4, s.2)

Borgeren giver en beskrivelse på, hvordan behandlerne hjalp hende til at kunne se nogle
sammenhængende faktorer mellem misbruget og hendes livssituation, og på den måde hjalp hende
til at finde frem til de ressourcer hun havde brug for, for at få udbytte af behandlingen.

I.B snakker om, hvad det giver ham i behandlingen, når han kommer godt ud af det med
behandleren,
Der var det en utrolig stor støtte at jeg kunne komme herned og føle at jeg bare kunne
åbne helt op og bare lægge kortene på bordet. Så ja de støttede mig i mange aspekter
af mit liv kan man sige, ikke bare misbrugsdelen, det er jo en helhed, hvis man har det
godt på.. et godt arbejde og gode venner og sådan noget, så er det også nemmere at
komme ud af det. (Bilag 5, s.3)

En god relation skal ikke kun styrke behandlingen, men vil, som for I.B også kunne være
behjælpelig til at tage fat i andre aspekter af borgerens liv og støtte og vejlede dem der, hvor de har
behov for det, man skal altså have et helhedssyn.

Som nævnt i begrebsafklaringen betegner Biestek relationen som socialrådgiverens sjæl, relationen
bygges ikke kun på ord, men på en dynamisk interaktion af følelser, holdninger og de værdier de
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repræsenterer. Dermed er relationen den holdnings- og følelsesmæssig ramme for samtalen.
(Kokkinn, 2005, s. 144)
Relationen bliver altså både betegnet som socialrådgiverens sjæl og som værende altafgørende,
derfor er det også vigtigt at italesætte dette overfor borgerne og dermed forsøge at fremme en
relation, der er gavnlig for begge parter.

Delkonklusion
Relationen vurderes af både borger og behandler som værende meget vigtig for behandlingen. For
at der kan være en dialog mellem behandler og borger, skal der være en relation. Det er relationen,
der danner rammen for behandlingen, og det er derfor vigtigt, at der også bruges tid og energi på at
få opbygget en god relation.
Borgerne vægter, at behandlerne ser hele mennesket, og ikke ser dem som et objekt med
misbrugsproblematikker. Når relationen er god, er det ikke kun behandlingen der styrkes, men det
vil kunne åbne op for de andre aspekter i borgerens liv, hvor de eventuelt kan have behov for dette.
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6.3 Hvad vægter borgeren højest i relationen til behandlerne?
I besvarelsen af dette underspørgsmål vil vi uddybe, hvad borgerne vægter højest i
relationsarbejdet til, at analyser dette gøres brug af Habermas begreber da disse som, tidligere
beskrevet, muliggøre at analysere og diskutere komplekse problemstillinger.
Endvidere har vi valgt at analysere underspørgsmålet gennem vores survey-undersøgelse.

55 borgere svarede følgende:

Vi har valgt at tage udgangspunkt i de fire besvarelser med højeste procentsats i analyse afsnittet.

I misbrugsbehandling ligger samtalen i centrum, det er derfor vigtigt at kunne tale sammen og sikre,
at de deltagende føler sig set og hørt.
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I.A fortæller, at udover kemien, er det vigtigt for relationen. at behandleren kan, ”… sige nogen
sandheder til mig, men som heller ikke skal træde på mig […] kan få trukket nogle ting frem, som
jeg kan bruge til noget” (Bilag 4, s.1).
Habermas taler om, hvordan individet i rationel dialog med andre finder deres identitet, det er her i
denne sammenhæng, op til behandlerne at hjælpe borgeren på vej til de argumenter, de kan bruge til
at hjælpe deres behandling med at have succes. De skal ikke fremtvinge argumentet, men indgå i
rationel dialog med borgeren, på denne måde opnår borgeren en udvikling i deres identitet.
Borgere i socialt arbejde kan blive anskuet som objekter for en aktivitet fremfor en aktiv deltager,
der er med til at konstruere aktiviteten (Kokkinn, 2005, s.165)
I.B snakker om hvordan det er vigtigt for ham, at behandlerne kan, “…ja se mig som et menneske
ikke som en eller anden ting eller sådan noget” (Bilag 5, s.4).
Borgeren er med i en gensidig påvirkningsproces, hvor socialrådgiveren og borgeren gensidigt
ændrer hinanden. Det er en dynamisk og dialektisk proces, der bygger på en dialektisk forståelse af
handling, der er baseret på den tyske filosof G. W. F. Hegel (1770 – 1831) grundtanke. Verden
betragtes som en dynamisk proces, hvor tese og antitese bliver forenet til en syntese, denne nye
syntese får så en ny modsætning, der igen forenes til en ny syntese osv. (Kokkinn, 2005, s.164-165)
”En slik forståelse av handling innebærer at det frie handlende mennesket står i en kontinuerlig
vekselvirkning med og i motsetning til de materielle, tradisjonelle og kulturelle strukturene som
omgir det” (Kokkinn, 2005, s.164). Handlingsforløbet vil blive påvirket af denne vekselvirkning, og
af menneskets frie vilje og ideer.
På linje med det anskuer Habermas mennesker til gensidigt at påvirke hinanden i
kommunikationen. Behandleren kan på den måde hjælpe borgerne til at finde deres antitese på deres
vanskeligheder ved at være i kontinuerlig dialog og nå frem til de bedste argumenter gennem
rationel dialog.
Når I.A fortæller, at hun gerne vil have behandleren, kan fortælle nogle sandheder, men at hun ikke
vil føle sig trådt på, kan det handle om den balancegang, der er mellem at råde og at påtvinge,
behandlerne skal være opmærksomme på den rationelle dialog og den vekselvirkning, der sker
mellem dem.
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I.A fortæller om hendes oplevelser fra gruppeforløb, ”Fordi så deler vi jo alt af hinandens
erfaringer […] Her er også helt almindelig socialt samvær, hvor vi kan snakke om alt muligt”
(Bilag 4, s.6).

Hun bliver efterfølgende spurgt ind til, om der er en forskel på relationen, når man er i gruppeforløb
fremfor individuelle samtaler,
Ja, det er der i allerhøjeste grad. Fordi at sådan et gruppeforløb, så lærer man jo
også behandleren at kende på en helt anden måde. Hvad deres baggrund er, hvad kan
de li og hvad kan de ikke li, og hvad der interessere dem […] Altså det der sociale og
hyggelige samvær, men hele tiden så ved vi jo godt hvad det drejer sig om, og det
kommer de altid ind på. (Bilag 4, s.7)

Det giver en god beskrivelse af, hvordan parterne i samtalen er lige og indgår i en rationel dialog,
det som Habermas kalder for fælles refleksion, og dermed er det tilliden og fornuftens kraft, der er i
fokus.

Da det netop er det sociale og hyggelige samvær, som også er i fokus under gruppebehandling i
modsætning til individuel behandling, så vil behandlerne med deres tilstedeværelse og italesættelse
af formålet med at komme til gruppebehandling udøve symbolsk vold, da de altid kommer ind på
det og dermed ikke tillader borgerne at yde modmagt. At behandlerne altid kommer ind på, hvad
formålet med gruppebehandlingen er, kan være et udtryk for deres dominerende position i feltet, og
de med italesættelsen af dette understøtter feltets eksisterende doxa. Der opstår ifølge Bourdieu,
doxa i feltet, når de dominerende værdier og holdninger, bliver anerkendt af de øvrige deltagere.
Disse værdier og holdninger har deltagerne i feltet qua deres kapital. Her vil behandlernes kapital
være den mest anerkendte, da de har viden om området grundet deres uddannelse og erfaring.
Dette er indlejret i deres habitus, som bliver til en ureflekteret praksis i gruppebehandlingen. Vi har
oplevet i praktikken at observere gruppebehandlingen, og der har været et tydeligt magtforhold i
mellem behandlerne og borgerne, men det er med til at skabe en struktur i behandlingen, hvor man
kan koble hverdagspraksis til misbrugsbehandling, og dermed kobles sproget fra systemet og
livsverdenen.
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I bogen Socialrådgivning og socialt arbejde, bliver der beskrevet 5 centrale dimensioner og
værktøjer i socialrådgivning, der kan betragtes som en metode til at opnå socialrådgivningens mål.

Disse 5 dimensioner og værktøj er henholdsvis,
1. Rollen som socialrådgiver
2. Formål, mål og etik
3. Etik og kontakt
4. Kontekst og viden
5. Værktøjer til den undersøgende dialog
(Posborg & Hoff, 2013, s. 223).
De er baseret på Habermas’ tanke om demokratisk dialog mellem ligeværdige parter.
Socialrådgiveren og borgeren kan gennem fælles kontakt og feedback til hinanden, opnå en
gensidig anerkendelse og socialrådgivningens mål. (Posborg & Hoff, 2013, s. 229)
Netop denne ligeværdighed er en vigtig faktor i kommunikationen, Habermas anskuer en ideal
samtalesituation til at være fraværende magt eller handlingstvang. I.A fortæller, “Man skal jo ikke
sådan gå og sætte navne på, men den jeg følte mig mest ligeværdig med, det har været Z. Der var
sådan en forbindelse med det samme” (Bilag 4, s.5).

Habermas siger, at ingen ejer samtalen, men at samtalen er målet i sig selv. Parterne skal forstå
hinanden og bliver enige om, hvilken situation de befinder sig i, i den ideale samtalesituation, er
situationen et fælles produkt. (Thyssen, 2013, s.53) Det vil sige, at parterne skal finde ud af, hvilken
kontekst de befinder sig i, og forsøge at opnå forståelse for hinanden. Hvis der opleves en følelse af
ligeværdighed, vil det også være mere naturligt at kunne være helt ærlig med og om sig selv.
I.B fortæller, ” …Ærlighed er det vigtigste for mig, det er ligesom grundstenen…” (Bilag 5, s.2).
I.A prioriterer også ærligheden, ”Man skal jo være åben og ærlig. Hvis ikke man er det, så er det jo
omsonst” (Bilag 4, s.4).

Begge borgere er enige om, at det er vigtigt for relationen, at man er ærlig overfor behandleren, det
samme, så vi i survey-undersøgelsen, hvor svaret ’At åbne op overfor behandleren og være ærlig’
fik den højeste procentsats.
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Habermas har opstil fire krav for universalpragmatik, der handler om forudsætningen for
kommunikation og forståelse.
Det fjerde krav handler om oprigtighed, ”Taler og tilhører må forudsætte, at taleren er oprigtig og
står inde for hvad han siger. […] Gennem samtalen må det være muligt at finde frem til hvad
taleren mener eller ikke mener” (Thyssen, 2013, s.53).
Det er vigtigt for kommunikationen, at parterne gensidigt har tillid til det der bliver sagt og ikke
mistænkeliggøre hinanden, men stoler på, at fornuften og de bedste argumenter vil vinde og blive
synliggjort i dialogen.
I.B fortæller, hvordan han i andre sammenhænge, har oplevet, at det var svært at være ærlig, når
han har været i kontakt med kommunen, ”… fordi der kunne jeg ikke være ærlig deroppe, fordi så
ville de korsfæste mig på nogen punkter” (Bilag 5, s.3).

Senere kommer han ind på, hvordan han mødte en sagsbehandler han godt turde åbne op overfor og
bliver spurgt ind til, hvad der gjorde at han godt kunne det der.
… hun fortalte, du står i den her situation og du har de og de muligheder, vi kræver
det og det her af dig… hun bredte det ligesom ud på en eller anden måde og gav mig
overblik over situationen og fortalte mig hvad for nogen konsekvenser der var ved de
forskellige valg og hvad jeg skulle gøre og hvad hun forventede af mig og alt det der. I
stedet for jeg bare følte at det var en der slog mig oveni hovedet, hvor jeg havde følt
lidt med de andre at det var lidt sådan med en løftet pegefinger. (Bilag 5, s.7)
Ifølge Habermas’ beskrivelse af system og livsverden, er kommunen og sagsbehandlerne en del af
systemet, men samtidigt foregår deres interaktion og kommunikation med borgerne i livsverden.
Når I.B snakker om, hvordan han havde en oplevelse af, at nogle af de sagsbehandlere han var i
kontakt med, havde en ’løftet pegefinger’ overfor ham, kan det anskues som, at deres
kommunikation har båret præg af sproget i systemet, der handler om autoritet, penge og magt. Den
sagsbehandler, han turde åbne op overfor, har talt til ham i livsverden og overskueliggjort, hvilken
proces de har været i, og hvilke muligheder han har. Sproget i livsverden handler om forståelse og
indforståelse, man sidder som lige individer og kommunikerer, og som følge af det vil det også
være nemmere at være ærlig.
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Habermas taler om, hvordan systemet koloniserer livsverden og nævner, at en af konsekvenserne af
dette er, at beslutningsprocesserne bliver uigennemskuelige og kan give mennesker en følelse af
magtesløshed.
I.B havde svært ved at bevare overblikket over, hvad der skete i forløbet på kommunen, ”De havde
jo en kæmpe magt derovre, det var jo også mit eksistensgrundlag på det tidspunkt […] Det var den
der usikkerhed af at jeg ikke vidste, hvad der kommer til at ske” (Bilag 5, s.7).
I.B fortæller, hvordan den sagsbehandler han kunne være ærlig overfor, var god til at give ham
overblikket over, hvad der er forventet af både ham og systemet, ”Og det var det jeg godt kunne
lide ved hende, at hun sagde okay, der kan komme til at ske det og det, men hvis du gør sådan og
sådan så kan du undgå det” (Bilag 5, s.7).

Dermed hjalp sagsbehandleren ham med at oversætte og fortolke sproget i systemet til sproget i
livsverden. Samtidigt fik svaret ’Jeg har indflydelse på egen behandling’, den fjerde højeste
procentsats i, vores survey-undersøgelse, og det må derfor forholde sig sådan, at det er for
mange, er vigtigt at kunne gennemskue det system, de befinder sig i. Det er i øvrigt
sagsbehandlernes pligt at vejlede borgerne i fornødent omfang inden for deres myndighed efter
Forvaltningslovens §7 (Justitsministeriet 2014), og dermed vil borgerne altid være sikret i at have
mulighed for at have indflydelse i deres sag.

Desuden fortæller han om en anden professionel, han havde haft en god oplevelse hos,
Jeg havde en coach på et tidspunkt over på CEB, dengang jeg var ved at blive udredt
for min arbejdsevne og bare det at hun var en del af systemet, men hun var også, jeg
følte hun hjalp mig og så mig og hun havde mine interesser, i stedet for de andre, der
følte jeg lidt det var sådan noget regelrytteri. (Bilag 5, s.6)

Det er et tydeligt billede på, at det kan mærkes af borgeren, når de professionelle holder
kommunikationen i livsverden. Det giver en overskuelighed og en tydeligere fornemmelse for dem,
at de bliver mødt på en menneskelig måde og bliver hjulpet, ikke fordømt.
At føle sig menneskelig og respektfuldt behandlet, gav den anden højeste procentsats i vores
survey-undersøgelse, i interviews med borgerne understreger de også, at det er vigtigt for dem at
blive behandlet menneskeligt og respektfuldt. I.B siger, ”Men det er jo igen, at jeg føler ikke, at der
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er nogen fordomme, og jeg kan bare være mig selv altså, så det nok det vigtigste for mig” (Bilag 5,
s.2).

At blive behandlet menneskeligt og respektfuldt er en kombination af Biesteks 3. og 5. element (se
begrebsafklaring), der handler om at acceptere borgerene, som de er, og ikke have en dømmende
holdning.
At acceptere borgeren handler ikke om at være enige med deres handlinger og adfærd, men det
indebærer at acceptere det, der er til stede af både svagheder og styrker. (Kokkinn, 2005, s.147)

I.A snakker om, hvordan dette havde en påvirkning på hende,
At hun med det samme prøvede, og finde nogle ting frem. Nogle gode ting, hun kunne
sige om mig. Selvom jeg ikke troede på det dengang […] Men så er det jo også noget,
som jeg i dag kan se tilbage på og sige er rigtigt. (Bilag 4, s.5)

Ifølge Habermas er det igennem sproget, at mennesker forsøger at opnå forståelse, dette gøres ved
at trække på ressourcer, han har defineret som kultur, samfund og personlighed. Ressourcerne skal
være til stede, for at kommunikation kan forekomme, det er disse ressourcer, der er med til at skabe
en dialog, der ikke er præget af dømmende holdning, men af medmenneskelighed og respekt, da det
er selve kommunikation og dermed forståelsen, der er målet for samtalen.

Delkonklusion
Det borgerne vægter højest i relationen er at kunne være ærlige overfor behandleren og blive
menneskeligt og respektfuldt behandlet. Endvidere er det vigtigt for borgerne at have indflydelse på
deres egen behandling. Det er derfor nærliggende, at behandlerne sørger for, at kommunikationen
opleves som ligeværdigt, og at de er bevidste om, at de taler sammen i livsverdenen. Borgerne har
brug for at mærke tillid til behandlerne, og ikke føle sig fordømt, hvilket også vil gøre det lettere for
dem at åbne op overfor behandlerne.

Samtalens fokus skal være at opnå forståelse, og begge parter skal kunne føle sig hørt på den måde
vil man forsøge at skabe en dialog, hvor det ikke er fordømmelse, og det vil være derfor være
lettere for borgerne at være ærlige overfor behandlerne.
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6.4 Hvad vægter behandlerne højest i relationen til borgerne, og er der forskel alt efter deres
professionelle baggrund?
Efter at have transskriberet og analyseret fokusgruppeinterviewet er vi blevet opmærksomme på, at
behandlerne deler mange af de samme synspunkter ift., hvilke elementer de vægter som de vigtigste
i relationsarbejdet.
Dette finder vi ikke påfaldende, da behandlerne befinder sig inden for samme felt, og på mange
måder har en fælles forståelse for deres faglighed, MHs organisation og værdigrundlag. Der synes
dermed at være overensstemmelse imellem behandlernes habitus og det felt, de befinder sig i, og
derved opstod der i fokusgruppeinterviewet en fælles sandhed, doxa. På trods af, at behandlerne
arbejder indenfor samme felt og i mange henseender har samme doxa, har vi kunnet analysere os
frem til nogle forskelligheder blandt behandlerne i forbindelse med relationsarbejdet.
Dette vil vi skitsere i nedenstående afsnit, hvor vi har valgt at opdele kategorierne ved hjælp af
behandlernes fagprofession, således det bliver tydelig at skelne mellem hvilke elementer
behandlerne vægter.

Pædagog
Pædagogen vægter det personlige aspekt i relationen meget højt “At man også kan tale om andet
end det klienten kommer med. At man kan spørge om hvordan har du det? Hvad tænker du om
fodboldkampen i går? Den slags ting [...] Jeg tænker simpelthen at det er nødvendigt” (Bilag 6, s.
1-2).
Og fortsætter med at fortælle ”Relationen handler jo også om, måden hvordan vi er som personer”
(Bilag 6, s.1).
Måden hvorpå behandleren møder og er i relationen til borgeren, vil i høj grad være styret af deres
habitus. Behandlerne vil i særdeleshed være styret af egne normer og værdier, som igennem livet er
indlejrede og umulig at fralægge sig i mødet med borgeren. Behandlernes valg og handlinger, vil
primært være styret af deres habitus, hvilket medfører, at deres handlinger er umiddelbare og
ureflekterede.
Dette gør, at de ikke altid handler reflekteret eller via deres faglighed, men i stedet via de
mønstre, som er lagret i dem. Ifølge Bourdieu er habitus et sæt erhvervede dispositioner, som gør, at
man handler på en bestemt måde. Disse dispositioner er ofte ubevidste og sættes typisk i spil i nye
situationer, f.eks. når behandleren skal danne nye relationer til borgerne. (Trieur, 2006, s. 39)
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Psykolog
Psykologen lægger meget vægt på det terapeutiske arbejde og har et andet sprog end de øvrige
deltagere i fokusgruppeinterviewet. “Et ord der altid har stået stærkt for mig er genuinitet. At være
genuin i relationen” (Bilag 6, s. 7). Der bliver af de øvrige deltagere i interviewet spurgt ind til,
hvad ordet betyder “Undskyld, jeg ved simpelthen ikke hvad ordet betyder” (Bilag 6, s. 7).
Ifølge Habermas er selve sproget i livsverden anderledes end sproget i systemet, ”Ekspertkulturer
kommunikerer på en anden måde end hverdagen, og er derfor adskilt fra livsverdenen, hvor
kravene om propositionel sandhed, normativ rigtighed og subjektiv sandfærdighed sammenflettes
inden for en konkret, sprogligt lukket verdenshorisont” (Thyssen, 2013, s.43). Indsigten,
ekspertkulturen kommer med, er nødvendig, for at få et kompleks og moderne samfund til at hænge
sammen, men hvis det bliver overført til livsverdenen uden overgang, vil det fordreje
kommunikation til at være systematisk betonet, og dermed være i risiko for at kolonisere
livsverdenen. (Thyssen, 2013, s.44)
Det vil altså kunne være problematisk at bruge et sprog overfor borgeren, der er for systematisk
betonet, fordi forståelsen vil kunne gå tabt.

Psykologen fortæller, at man som behandler altid vil have et formål med samtalen, og have sin egen
dagsorden.
... det er vigtigt at udvise en eller anden form for fleksibilitet ift. det man selv har for i
samtalen. Ofte når vi møder folk, så har vi noget for. Det kan både være i forhold til
behandlingen, og det kommer lidt an på hvilken behandling man laver. (Bilag 6, s.9)

Behandleren vil således indtage en magtfuld position, da de har magten til at filtrere i det sagte,
således at det bliver det, som behandleren tillægger betydning, der bliver det fremtrædende og sat i
fokus under behandlingen. Behandleren vil gøre dette i den bedste henseende, men fra borgerens
perspektiv vil der være risiko for, at der opstår symbolsk vold, når det for borgeren synes urimeligt,
selvmodsigende og umodent at anfægte de bestræbelser, som behandleren har på vegne af borgeren,
når disse bygger på de bedste hensigter. (Järvinen & Mortensen, 2002, s. 17)

Denne magtform, symbolsk vold, udøves, når de dominerede velvilligt, bøjer sig for behandleren,
og de ikke føler, at de bliver udsat for denne magt. Volden opstår, bl.a. når behandleren laver
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foranstaltninger, og træffer beslutninger, der bygger på de bedste intentioner, og vurderes ud fra et
fagligt skøn.

Sygeplejerske
Sygeplejersken italesætter at hun ønsker, at se det hele menneske og gøre behandlingen individuel,
og ikke kun have den medicinske behandling for øje. “At jeg ikke bare sidder med det faglige og det
som er min specifikke opgave med dem den dag. Men at jeg går lidt bredere og interesserer mig for
hele deres” (Bilag 6, s. 3). ”Tilpas det den person man står overfor” (Bilag 6, s.9).

Sygeplejersken kommer med et konkret eksempel:
.. der kom en pæn ældre herre, som en behandler havde sine udfordringer med og så
blev jeg inddraget i det ift. den medicinske behandling, og han var meget… han ville
have mig til noget, som jeg ikke kunne honorere. [...] det eneste jeg kan gøre nu, det er
at være tydelig overfor ham og hvad min funktion er, også selvom at han blev ved.
(Bilag 6, s.12-13)

Der vil, ifølge Bourdieu, altid være en kamp i feltet, f.eks. når en borger for første gang træder ind i
feltet med dets egen agenda. Behandleren og borgerens position i feltet afhænger af deres relative
mængde kapital. Vi vurderer, at behandleren ofte vil være i besiddelse af den største mængde
symbolsk kapital, da opgaven løses indenfor et felt, hvori de i forvejen er anerkendt grundet deres
uddannelsesniveau og erfaring.

Igennem de sidste 10 år er der, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, sket en opkvalificering af
behandlerne, for at styrke fagligheden omkring behandlingen.
Denne professionalisering understøtter en øget og specialiseret viden til behandlingen, hvilket øger
magten for personalet til at definere ’rigtig’ og ’forkert’ i mødet med borgeren. Den negative
konsekvens for mødet mellem borger og behandler kan blive en fastholdelse af borgeren som
svagtstillede samfundsindivid, der skal hjælpes af behandleren. (Nielsen, 2014, s. 6)

Ift. økonomisk og kulturel kapital vil hovedparten af borgerne befinde sig i en undertrykt position i
feltet, da 45%, som har stofmisbrugsproblematikker, er på kontanthjælp, og kun 11% er i
beskæftigelse og ca. 8% på SU. (Sundhedsstyrelsen, 2015, s. 14)
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Socialrådgiver
Socialrådgiveren vægter ærlighed fra borgerens side, som et vigtigt element for relationen, “... det
der med at der er tillid, til at sige når det ikke er gået, som de mål de sætter sig eller når de er
kommet til at ryge hash eller når man skulle have samvær med sin datter” (Bilag 6, s. 4).

I en ideal samtalesituation siger Habermas, at målet med samtalen ligger i samtalen selv, dialogen
er produktiv, og det er muligt at opnå rationel og moralsk enighed. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt
moralske udsagn er sande eller falske, skal sagen lades stå åben, på den måde sikres, at ingen af
parterne bliver fordømt, da der i den ideelle samtalesituation hverken er magt eller handlingstvang.
(Thyssen, 2013, s. 52-54)
Socialrådgiveren er desuden opmærksom på, hvilken borger eller pårørende de tager imod ”... nogle
gange pårørende der kommer i jakkesæt. Så kommer jeg måske ikke ud og er helt vildt smart i en
fart” (Bilag 6, s.8).

Der synes at være en sammenhæng mellem graden af kapital, især symbolsk kapital, som borgeren
anerkendes i at have til måden, hvorpå behandlerne griber relationen an på.
Under vores praktik har vi ved flere lejligheder observeret, at behandlerne ændrede adfærd, og i
højere grad italesatte deres faglighed og lovgivningen. Dette skete, især hvis borgeren havde høj
kulturel kapital, især de, som har det via deres uddannelsesniveau, som f.eks. advokat eller arkitekt,
blev italesat anderledes end borgere, som f.eks. er på overførselsindkomst.
Vi anfægter ikke, at behandlernes forskelsbehandling er forkert eller giver en forringelse af
kvaliteten i behandlingsarbejdet, da de ifølge Kokkinn, skal tilpasse relationen til vedkommende, de
sidder overfor, ved en kontrolleret følelsesmæssig involvering, men vi ser en potentiel faldgruppe i
behandlingen, hvis behandlerne ikke i samme grad reflektere over egen faglighed eller de mønstre
de normalt bruger i relationen til borgeren. (Kokkinn, 2005, s. 146)

Hvis behandlerne ikke er reflekterende i deres praksis ift. faglighed eller mønstre, kan det potentielt
være risikofyldt for den generelle behandling, da størstedelen i af borgere med stofmisbrug som
tidligere nævnt, er på overførselsindkomst.
Behandlerne vil i kraft af deres position og kulturel kapital, ifølge Bourdieu, være repræsentanter
for systemet, og derved også staten. Behandlerne bliver repræsentanter for systemet, da MH er
underlagt regeringens ”10 mål for social mobilitet – Fordi alle kan”, hvor målsætningen er større
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effekt af stof – og alkoholbehandlingen. Målsætningen for begge målgrupper er, at flere skal
afslutte et behandlingsforløb og derved være stof/alkoholfrie have, et reduceret eller stabilt forbrug.
(Regeringen, 2016, s. 28-31)

Desuden skal behandlerne følge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §4
”Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen
tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne
mulighed” (Social- og Indenrigsministeriet, 2016).
Behandlerne kan komme i klemme mellem Habermas’ system og livsverden, da de på den ene side
repræsenterer systemet, og på den anden side, befinder sig i livsverden, og skal balancere i
dette, uden at det går ud over hverken den ene eller den anden side.
Behandlerne vil agere og handle via et sæt indlærte mønstre, og der er forskel i måden, hvorpå de
griber relationen an på, vurderer vi, står i kontrast til, at behandlerne ikke selv mener, at de er i
besiddelse af en magtposition, som hvis man f.eks. arbejdede på en forvaltning. Socialrådgiveren
udtaler,
... hvis man sidder oppe i forvaltningen. Der har man en magt position, og skal nogle
gange tage nogle rigtig trælse beslutninger, hvor jeg tænker at det ikke altid er
sikkert, at man får den mest fantastiske relation til folk. (Bilag 6, s. 6)
Hvilket senere i interviewet bakkes op af pædagogen, ”At vi så ikke har noget magt, er i den her
sammenhæng kun en fordel kan man sige” (Bilag 6, s.12).

Vi vurderer, at der er et asymmetrisk magtforhold, mellem behandlerne og borgeren, hvor Foucaults
begreb ‘Pastoralmagt’ kommer i spil. Denne magtform er, ifølge Foucault, i stigende grad
karakteristisk i den moderne velfærdsstat.
”Pastoralmagten udøver en blid normaliserende disciplinering af den enkelte med henblik på mål,
som synes at være til den enkeltes bedste” (Järvinen & Mortensen, 2002, s. 14).

Denne asymmetriske magtfordeling mellem behandleren og borgeren kan have en negativ
indflydelse på borgerens situation, da det i høj grad bliver op til den enkelte behandlers tro på
borgerens evner og motivation for behandling.
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Den magtfulde relation hænger nøje sammen med, at behandlerne ikke har ekspliciteret det
grundlag, hvorpå de træffer deres vurderinger, hvor de med Bourdieus definition, udøver symbolsk
magt. (Mik-Meyer, 2002, s. 122)
Socialrådgiveren fortæller i et historisk perspektiv, hvordan misbrugsbehandlingen har udviklet sig
igennem de sidste år og hvilken betydning dette har haft for måden, hvorpå de kan skabe en relation
til borgeren.
...hvis man tænker på hvad vi lavede for ti år siden og hvad vi laver i dag, så er der
også sådan scrollet noget ned. Der lavede vi flere af sådan nogle opgaver med at tage
med til lægen og køre hjem til dem. (Bilag 6, s.12)
Dette gjorde ifølge de øvrige behandlere, at man kunne ”løsne” en relation lidt op ved
borgeren, som havde det svært med at sidde stille eller være i lokalet, f.eks. borgere med diagnoser,
såsom ADHD, angst m.v. Det kan muligvis have været lettere at holde sig til sproget i livsverden,
da behandlerne havde mere tid til at opbygge relationen uden at skulle bruge tiden på det mere
bureaukratiske aspekt.

Delkonklusion
Vi har analyseret, at behandlerne vægter mange af de samme elementer, såsom tillid, aktiv lytning,
helhedssyn, respekt m.v.
Alligevel har, vi kunne analysere ved hjælp af det kvalitative fokusgruppeinterview, at der er en vis
forskellighed i måden, hvorpå behandlerne griber relationen an.
Pædagogen vægter det personlige element meget højt i behandlingen.
Psykologen vægter den terapeutiske relation og behandlingsarbejdet som værende meget vigtigt.
Han adskiller sig endvidere fra de øvrige deltagere ved at have et sprog præget af systemverden.
Sygeplejersken vægter hendes faglighed og bruger denne faglighed aktivt i behandlingsøjemed.
Socialrådgiveren vægter ærlighed fra borgerens side og tilpasser hendes måde at agere på, i
relationen til den enkelte borger.

Ingen af deltagerne i fokusgruppeinterviewet har eksplicit givet udtryk for, at de er i besiddelse af
en magtposition udover hvis de skal lave en underretning, eller ikke har kunnet give den medicinske
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behandling, som borgeren måtte ønske. Vi har identificeret, at behandlerne indtager en
magtposition, via deres kapital og det felt som de agere i.
Vi vurderer, at behandlerne med fordel kan være opmærksomme på, at de er i besiddelse af denne
magtposition, og italesætte denne problematik.

6.5 Hvordan kan man styrke eller udvikle på relationsarbejdet?
Empowerment og magt
Som vi konkluderer i underspørgsmål 3, eksisterer der et asymmetrisk magtforhold, mellem
borgeren og behandleren. Dette magtforhold vil altid være til stede, og vi vurderer, at behandleren
vil kunne drage fordel af at være tydelige omkring det asymmetriske magtforhold.
Det vil give borgeren større indflydelse på egen behandling, hvis behandleren italesatte, hvad deres
fokus er. Ifølge vores survey-undersøgelse vægtede borgeren at have indflydelse på egen
behandling, som den fjerde højeste procentsats. Ved at være tydelig omkring eget fokus i
behandlingen, og derved mindske det asymmetriske magtforhold, vil borgeren opleve mere kontrol,
og dermed øget indflydelse på egen behandling.
En måde, hvorpå man kan øge borgerens indflydelse, er ved at inkorporere en empowerment
orienteret tilgang.
Empowerment er at opnå kontrol over eget liv. Dvs. at opnå kontrol over de kritiske
og afgørende faktorer, der holder mennesker fast i undertrykkelse og afmagt.
Magtbegrebet er essentielt i empowerment. De professionelle skal opgive deres
ekspertrolle og udfordres på deres magtpositioner. Brugerne skal udvikle deres egen
magt. (Thorsager, Børjesson, Christensen, & Pihl, 2007, s. 36)
Empowerment er et begreb, som de seneste 10 år har præget debatten om ‘god’ og ‘værdig’ social
behandling.
Empowerments bærende logik er, at brugerne af sociale ydelser, herunder misbrugsbehandling, skal
ansvarliggøres, inddrages i fremtidsplanlægning og have øget indflydelse på egen behandling for at
kunne optimere deres livssituation og derigennem bevæge sig imod en idealforestilling om et
selvforvaltende og frit menneske. (Bjerge, 2007, s. 37)
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Empowerment står, ifølge Bjerge, i modsætning til tidligere tiders behandlingsform, hvor borgeren
kom til behandleren, som blev opfattet som eksperten via dennes status og øget kapital. Eksperten
vidste bedst, og hvilken behandling, der måtte virke for borgeren. (Bjerge, 2005, s. 9)

At inddrage en empowerment orienteret behandling vil være nærliggende at sætte i værk med
borgeren, som kan, vil og har kompetencerne i forvejen.

Omvendt forholder det sig ved borgere, som ikke har disse forudsætninger, dette kan f.eks. være,
hvis de ikke har evner at mentalisere, har svære kognitive problemer eller har massive sociale
problemer, og derved ikke lever op til disse krav, som er udstukket af systemet, hvor behandlerne er
repræsentanter. Derved vil der være risiko for øget marginalisering ift. ‘almindelige’ borgere og
brugere af systemet. (Bjerge, 2007, s. 40)

Relationen mellem borgeren med disse problemstillinger og behandleren synes derved fortsat at
være ulige, og med et præg af en tydelig magtrelation, idet gensidigheden imellem parterne
mangler. (Nielsen, 2014, s. 6)

For at implementere empowerment vil det kræve, at behandlerne vedkender, at de er i besiddelse af
magten, og villige til at afgive magten. Hvis behandlerne afgiver magten, vil det gøre, at borgerne
ikke kan ‘køre på frihjul’, og overlade ekspertrollen til behandleren, men i stedet skal træde ind i
rollen som ekspert i eget liv. Hvis borgeren ikke magter, eller kan overskue dette, skal behandleren
overtage, men med accept fra borgeren, hvilket gør, at borgeren bliver medansvarlig for
behandlingen.

Ved at gøre borgeren medansvarlig vurderer vi, at deres grad af agency vil højnes.
Agency er menneskets mulighed for at handle i verden eller i systemer. Agency henviser til graden
af deltagelse og handlerum, hvor nogle borgere kan fungere som aktive med- og modspillere.
Andre kan i udpræget grad være uden indflydelse, og andre kan udvise en høj grad af selvstændige
initiativer og beslutninger. (Murakami, 2012, s. 300)
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Vi vurderer, at denne medinddragelse og empowerment orienteret tilgang giver en øgning af
borgerens grad af agency, hvilket vil gøre, at borgeren generelt set vil opleve en større parathed ift.
at handle i systemet.
Hvis borgeren har en høj grad af agency, vil de have mere medindflydelse på eget liv, og den
virkelighed, som de lever i. Ved at give borgeren mere magt og indflydelse på egen behandling vil
man kunne øge borgerens grad af agency, hvilket kan overføres til andre områder i deres liv, såsom
beskæftigelse m.v.

System og livsverden
Begge borgere, vi interviewede, blev spurgt til, hvad de tror, at behandlerne vægter højest i
relationen, I.A svarede, ”At de er kompetente og giver en professionel behandling” (Bilag 4, s.6).
I.B svarede, ”Jamen det er jo nok en faglig stolthed tror jeg” (Bilag 5, s.6).

Det er for os interessant, at de svarer sådan, da vi efter fokusgruppeinterviewet ved, at faglig
stolthed ikke er det, behandlerne fokuserer på i relationen. Begge borgere har haft flere forskellige
behandlere, og været på misbrugscentret i lang tid, og er meget positive omkring det. Alligevel har
de enten misforstået behandlernes fokus, eller også betyder det at, på trods af at behandlerne ikke
bærer præg af systemet i samme grad som eksempelvis sagsbehandlerne i forvaltningen, opstår der
alligevel en form for mistolkning i dialogen.
Denne mistolkning vil kunne blive afhjulpet, ved at behandlerne ved de første møder fortæller
borgeren, hvad deres fokus i relationen er, og hvad deres agenda for behandlingen er.
Vi spurgte behandlerne om, hvad de tror, at borgerne vægter højest i relationen, og de svarede,
Pædagog:
Jeg tror at der er forskel på alder, jeg tror der er forskel på persontyper, jeg tror der
er forskel på hvor lang tid de har været i behandling […] jo længere tid de har været i
behandling, jo mere vægter de egentlig selv at have indflydelse på deres behandling.
Hvor de måske fra start kommer og bare har brug for en der rummer dem, det kan jeg
i hvert fald godt tænke umiddelbart. (Bilag 6, s.14)
Psykolog.: ”…nogen af de samme kvaliteter ved relationen man, som behandler vil værdsætte og
synes er vigtige og som klient synes er vigtige” (Bilag 6, s.14).
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Socialrådgiver:
Jeg tænker også det er mange af de ord vi har sagt, den der med ikke fordømmende.
Og så ved nogen af de unge, tænker jeg også det der med de selv... at de kan jo vælge
om de vil være i behandling, det jo ikke tvang, men det er ret til selv at kunne
bestemme. (Bilag 6, s.14)

Sygeplejerske.:
Jeg tænker også den her med at når man kommer ind som ny og der er blevet lavet
den her udredning […] for at prøve som udgangspunkt at, få en god start, sådan at
det kan blive en god relation […] Og det tror jeg også borgerne kan opleve når de
kommer ind, at vi på den måde snakker meget om, hvor skal de lige være…(Bilag 6,
s.15)

Det interessante i svaret er ift. survey-undersøgelsen, hvor vi, inden vi lavede den også havde en
forventning om, at der ville være en forskel i svarene ift. om de kom fra henholdsvis alkohol- eller
stofmisbrug, og ift., hvor længe de har været indskrevet. Vi kan dog konkludere, at der ikke er
nogen større forskel på svarene, der var 5 VBM’er (voksne børn af alkoholmisbrugere), der også
udfyldte undersøgelsen, deres svar var stort set de samme som de andre borgeres.
Derfor er det tilsyneladende de samme ting, borgerne vægter i relationen, uanset hvilke
problematikker de kommer med.

Ifølge Habermas foregår kommunikationen i livsverdenen, det er derfor vigtigt at være bevidst
omkring dette og også holde sproget til livsverden, dermed sikres det, at kommunikationen stiler
efter forståelse og vil, ikke risikerer at blive opslugt af systemet, der handler om
styringsteknologier. Det vil giver borgerne, en overskuelighed omkring deres egen behandling, og
give dem indflydelse på deres egen behandling, hvilket vores survey-undersøgelse bekræftede, er
vigtigt for dem og sikrer, at de føler, at der er en gensidig respekt og forståelse.
Habermas taler om, hvordan systemet koloniserer livsverdenen, og derfor er de i konflikt med
hinanden, en af løsningerne på dette er, at ekspertkulturerne udvikles med udgangspunkt i
livsverdenen. (Thyssen, 2013, s.48)
Hvis man skal omsætte dette løsningsforslag til praksis på misbrugsområdet, betyder det, at
eksperterne i dette tilfælde behandlerne, skal tage udgangspunkt i borgernes fortællinger og deres
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livsverden. Udviklingen skal ikke fundamenteres i systemet, men i den demokratiske samtale med
borgerne, derfra skal udviklingen videreføres til, og integreres af systemet.
Som eksempel på dette, kan vi tage fat i det svar, der fik den højeste procentsats i surveyundersøgelsen ’At jeg kan være ærlig og åbne op overfor behandleren’, næsten 60% af de
adspurgte, krydsede af ved det, og dette var også meget i fokus i begge borgerinterviews.
Man kan så gå videre ind i dette og undersøge på, hvad er det der gør, at de føler, at de kan åbne op
overfor behandleren? Er det forskelligt fra person til person, eller er der noget fundamentalt, der
skal være til stede, inden dette kan lade sig gøre?

Ifølge Habermas vil det være en kombination mellem, at borgerne på en anderledes måde kan
fornemme, at de kommunikerer med behandlerne i livsverdenen, end vi eksempelvis hørte I.B
forklare, når han snakkede med sagsbehandlerne på kommunen, og at det sker, når man
grundlæggende forsøger at holde samtalen med den ideale samtalesituation i fokus. Det vil sige, at
når man møder en borger for første gang, vil det muligvis være gavnligt at italesætte dette og spørge
vedkommende om, hvad de føler der skal til, inden de har det trygt nok til at være ærlige. De
svar man så, får, skal så gå videre op i systemet, og endeligt integreres heri.

Man kunne fristes til at tro, at det må handle om at magtbeføjelser, hvor sagsbehandlerne i
forvaltningen har en tydelig udøvende magt, og borgerne ved, at deres eksistensgrundlag potentielt
kan være truet, men som vi også hørte I.B fortælle, så mødte han dog også en sagsbehandler, der
havde fokus på at overskueliggøre, hvordan systemet hænger sammen på, dermed hvilke
konsekvenser hans situation kan have som følge, og derfor turde han godt åbne op, og dette gav
ham en positiv oplevelse. Hun havde de samme magtbeføjelser som de andre sagsbehandlere, han
ikke turde være ærlig overfor, derfor må der ligge mere i det end det.

Når man ser på, hvad Habermas siger omkring systemet og livsverden, vil man kunne se en
sammenhæng i, hvilken oplevelse borgerne har, når der bliver kommunikeret i livsverdenen, og når
man kommer til at tale i et sprog, der bærer præg af systemet.
Derfor skal man som ekspert huske, at den viden man kommer med, og de regler og regulativer man
følger, stammer fra systemet, og man skal passe på med ikke at lade det smitte for meget over i
livsverdenen, altså i den dialog, man har med borgerne.
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Dette vil af åbenlyse årsager være vanskeligt, da man som eksperten skal bidrage med den
viden, man har til at kunne hjælpe borgeren bedst muligt, men det er vigtigt at have for øje, at det
skal ske i samråd med borgerne.

Bernler, Johnsson og Skårner har i 1993 lavet en forskning, hvor de ser på forandringer hos borgere
i forskellige typer relationer, og kom frem til, at der hvor, socialrådgivere skiftede mellem at have
en følelsesmæssig nær relation, til en mere analyserende holdning overfor borgerne, var de bedste
forudsætninger for at fremme forandringer. (Kokkinn, 2005, s.155)
Det vil altså sige, at det ikke er nok, kun at holde samtalen til livsverdenen, men det handler om at
finde en balance mellem at kommunikere i livsverden, men samtidig også kunne inddrage de mere
komplekse processer fra systemet.

Systemet er komplekst og baseret på regler og regulativer, dette kan være rigtig svært for mange
borgere at overskue, beslutninger kan føles, som om de bliver truffet hen over hovedet på dem, og
føre til en følelse af magtesløshed. (Thyssen, 2013, s.47)
Når man derfor som ekspert, holder dialogen i livsverdenen, bidrager man til forståelsen af
beslutningsprocessen, men samtidigt vokser livsverdenens fælles ressourcer, fordi borgeren får en
viden og en indsigt, de kan bruge i deres hverdag og sprog, dermed vil deres agency blive øget.
Det er vigtigt, at behandlerne og specielt som socialrådgiver at fokusere på at redegøre for den
proces, de er i, eller skal i gang med for derigennem at overskueliggøre systemet for borgerne.

Delkonklusion
Som vi beskriver, vil magten fortsat eksistere på trods af en empowerment orienteret tilgang. Denne
magt anser vi ikke som værende udpræget negativ, da mange borgere vil have vilde sociale
problemer, og de i et vist omfang vil have behov for, at behandleren tager en form for ekspertrolle
på sig.
Dog skal behandlerne stræbe efter en ideal samtalesituation og holde dialogen i livsverdenen, de
skal anskue, samtaler med borgerne, som et fælles produkt, hvor de skal være i samråd med
hinanden og forsøge at opnå forståelse.
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Vi vurderer, at empowerment i en vis udstrækning, eller med elementer derfra, med fordel vil kunne
inddrages i behandlingen, uanset hvilken borger man sidder overfor.
Vores vurdering er, at relationen vil kunne fremmes og styrkes, ved at behandlerne ved de første
møder med borgerne, åbner op for snakken om relationen og afklarer, hvilke forventninger de hver
især har for samarbejdet.

6.6 Konklusion
Relationen er essentiel for behandlingen i misbrugsområdet, både fra borger- og
behandlerperspektiv, uden en relation kan der ikke være nogen behandling.
Borgernes fokus i relationen til behandlerne er, at de skal kunne være ærlige overfor dem og føle, at
de bliver behandlet menneskeligt og respektfuldt, samt at de har indflydelse på deres egen
behandling. Derfor er det væsentligt, at de professionelle holder kommunikationen i livsverdenen,
samtidigt med, at de bibeholder deres faglighed.

Behandlernes fokus i relationen til borgerne er bl.a. tillid og respekt til og overfor borgerne, men de
har forskellige fremgangsmåder til, hvordan relationen skal etableres. Det spænder fra at have et
meget personligt element i relationen til at have en mere faglig og nøgtern holdning. Behandlerne
har ikke et udpræget fokus på deres magtposition og tillægger dette at være, at de ikke har den
samme myndighedsfunktion, som sagsbehandlere har i forvaltningen.
Vi vurderer dog, at magtpositionen fylder mere, end man umiddelbart skulle tro, da det er deres
kapital og det felt, de arbejder i, der giver dem magtpositionen overfor borgerne. Denne
magtposition kommer til udtryk, som både pastoralmagt, hvor behandlerne fører borgerne i den
retning, der vil være bedst for borgerne selv, men hvor det er behandlerne, der har magten til at
definere hvad der er bedst, samt via symbolsk vold, hvor borgerne underkaster sig behandlernes
intentioner for borgeren, hvilket de har mulighed for qua deres symbolske kapital. Dette står i
kontrast med at have en dialog i livsverdenen, hvor begge parter er lige, og hvor målet for dialogen
er at opnå forståelse.

Der kan udvikles på relationen, hvis behandlerne balancerer mellem at være en del af systemet,
hvilket de er pga. regler og retningslinjerne fra de organisatoriske rammer og lovgivningen, og i
livsverden, hvor samtalen finder sted. De skal være professionelle overfor borgerne og tage
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ekspertrollen på sig, men de skal samtidigt have fokus på, at borgeren skal være en integreret del i
de beslutninger, der bliver truffet, og at kommunikationen skal foregå i et sprog, der hører hjemme i
livsverden. De skal guide borgerne gennem de mere indviklede dele i systemet, og forsøge at hjælpe
dem med at forstå mekanismerne i systemet og oversætte dette til sproget i livsverdenen. Dette vil
afhjælpe eventuelle misforståelser, men samtidigt give borgerne en større følelse af kontrol over og
indflydelse på deres egen behandling. Dermed vil borgernes agency blive øget, og der sørges for, at
der arbejdes med en empowerment orienteret tilgang. I den daglige praksis i
misbrugsbehandlingen vil det kræve nogle nøje overvejelser, hvis empowerment tilgangen skal
inkorporeres, idet den ikke er beskrevet lovgivningsmæssigt.

En måde, hvorpå man kan inddrage empowerment, og derved give borgeren mere magt, er ved at
inddrage dem i behandlingsplanen, og ajourføre denne, i samarbejde med borgeren. Der eksisterer
et asymmetrisk magtforhold mellem borger og behandler, dette vil behandlerne kunne italesætte, og
derved give borgerne en større kontrol over deres egen behandling. Samtidigt vil behandlerne med
fordel kunne italesætte deres forventninger til relationen, og give borgerne mulighed for at give
udtryk for, hvilke forhåbninger og forventninger de har til relationen.
Da relationen er fundamental for behandlingen og for det sociale arbejde, forekommer det
paradoksalt, at det ikke er noget, der bliver talt mere om, når man er i den professionelle relation
med borgeren, det forbliver noget automatisk og usagt der sker, hvor vi vurderer, at det vil kunne
styrke relationen, hvis man italesætter den.

7. Perspektivering
I projektet har udgangspunktet været at undersøge relationens betydning for misbrugsbehandlingen.
Under projektet har vi særligt haft fokus på teorier omkring magt, system og livsverden, endvidere
har vi haft fokus på, hvordan man kan øge borgernes mulighed for indflydelse og medinddragelse i
behandlingen ved hjælp af empowerment.
En ny SFI rapport fra december 2016 viser, at borgerne ønsker et mere fleksibelt tilbud og
indsatser, som tager udgangspunkt i et helhedssyn på borgeren og dennes udfordringer. Endvidere
føler mange, at de bliver stemplet og stigmatiseret som misbrugere. (Kohl, et al., 2016)
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Hvis vi kunne brede projektet yderligere ud, ville fokus udover ovenstående problematikker være,
hvordan MH i fremtiden kan tilrettelægge indsatsen, således at flere borgere, specielt unge, har
mulighed for at komme i misbrugsbehandling. Dette kunne f.eks. være gennem øget
åbningstid, flytte konsultationerne fra MH til diverse uddannelsesinstitutioner, eller ved hjælp af
sociale medier. Dog ser vi også udfordringer ved at gøre dette, da antallet af indskrevne borgere i
behandling, muligvis ville stige, hvilket vil føre til øget driftsomkostninger. Som vi beskrev i
problemstillingen, er der på området skåret kraftigt ned ift. for 10 år siden.
Hvis disse initiativer blev iværksat, og vi efterfølgende havde mulighed for at undersøge effekten
heraf, ville vi endvidere undersøge, om disse tiltag førte til øget krydspres hos behandlerne.

Vi vurderer, at disse strukturelle og organisatoriske ændringer, i høj grad hænger sammen med
tankegangen omkring New Public Management, hvor der er særlig højt fokus på modernisering og
optimering. Disse ændringer vil kunne medføre et øget arbejdspres, samt krydspres hos
behandlerne, da de skal omstille sig både ift. organisationen og de nye tiltag, at borgerne ønsker en
øget fleksibilitet og medinddragelse, samt der er et stadig større fokus på de økonomiske rammer.
Det kan muligvis være tidsbesparende og give en samfundsøkonomisk gevinst i det lange løb, hvis
disse initiativer bliver gennemført, da flere borgere vil komme i behandling, og derved ændre deres
livssituation.

På trods af at vi konkluderer, at relationen er altafgørende, finder vi det relevant at undersøge
nærmere, hvad der sker, hvis relationen mellem behandleren og borgeren opleves som dårlig eller
mangelfuld.
Kan metoder som f.eks. kognitiv terapi stå alene på trods af en mangelfuld relation? Dette har ikke
været muligt at undersøge, da ingen af vores informanter i interviewene, havde oplevet at være i en
problematisk relation til deres respektive behandlere. Som beskrevet i diverse temaer i borger
interviewguiden, har fokus ikke været på negative oplevelser ift. relationen, men mere om generelle
forhold i relationen. Dette kunne være interessant at undersøge, hvis vi skulle lave et nyt
borgerinterview.
Ifølge SFI rapporten har mange borgere med misbrugsproblematikker, problemer med det sociale
system, da de føler sig presset til irrelevante eller uønsket uddannelse, nægtes førtidspension
m.v. (Kohl, et al., 2016)
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Relationen vurderes værende et bærende element i socialt arbejde, uanset om man arbejder på
Jobcenter, Socialforvaltningen eller MH. Igennem projektet er vi blevet bevidste om, at
relationsarbejdet er afgørende, uanset hvor socialrådgiveren arbejder, og det kræver, at systemet,
herunder socialrådgiveren, vælger at investere og give tid til at etablere en tillidsfuld relation.
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