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Abstract 
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Title: “When you can make a difference and when you can´t” the power relation between psy-
chiatric disability social worker and client [translated title] 
Supervisor: Eva Skogman 
Assessor: Norma Montesino 
 

One branch of the social works field of research is the relation between social worker and 
client. Research has shown that the power and inequality in the relation between helper and 
person being helped is needed for the helper to provide help. Power is often mentioned under 
negative circumstances such as social workers abuse of their power position, violating the 
person being helped. However, Michel Foucault suggests that power is something neutral that 
exists in every social interaction. The negative aspects of power are effects of the parties not 
reaching agreement. Through Michel Foucault and Max Weber we have described how the 
social system affects people seeking help. With a qualitative research we have studied how 
social workers experience the power relation between them and their clients. We have focused 
on the group of people with psychiatric disability and interviewed six social workers working 
with that target group. Our purpose was to describe and analyze how psychiatric social work-
ers experience their power position. Our findings suggested that the social workers have their 
power position in mind but not in their everyday work. They recognize both positive and neg-
ative aspects of power for them and for their clients and describes situations were they don’t 
have power to help. This because of how the system is built and because of the client’s right 
to say no to help. With the results in mind we have argued that social workers have a great 
impact on their client and his/hers experience of the encounter with the social system. There-
fore it’s of great importance that the power relation is discussed and taken into consideration.  
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Inledning  

Kommunerna runt om i landet har till uppgift att organisera en socialtjänst och ansvara för 

alla kommunens invånare (Socialtjänstlagen 2001:453 2kap §§ 1 och 2). Socialarbetaren skall, 

med staten i ryggen, informera om och distribuera insatser till personer som inte uppnår skälig 

levnadsnivå (Socialtjänstlagen 2001:453 4kap § 1). Stigmatisering, diskriminering och utan-

förskap är negativa begrepp som ofta förknippas med det sociala arbetet som har till uppgift 

att hjälpa men därmed också pekar ut personer som i negativa ord utryckt inte klarar sig själ-

va. Om det sociala arbetets organisation skapar utsatthet och handläggare, med makt att göra 

sina tolkningar till utredningen, också gör det är klienter dubbelt utsatta. Hur arbetar handläg-

gare med maktpositionen gentemot klienten? Hur upplever de hjälprelationen? När blir hand-

läggaren den hjälpande ängeln och när blir hon ”sockärringen”? Det asymmetriska förhållan-

det mellan socialarbetare och klient är ett av tre forskningsområden Brante urskiljer inom 

forskning i socialt arbete (2003). Vår studie tillhör detta forskningsområde, psykiatrihandläg-

gares erfarenheter av sin maktposition kommer beröras i denna uppsats. 

Psykiatrihandläggares uppdrag 

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar under 1900-talet. Genom psykiatri-

reformen som trädde i kraft 1995 lades ansvaret över från landstinget till kommunen vilket 

bland annat innebar att socialnämnden fick ansvar för att personer med funktionsnedsättning 

ges möjlighet att delta i samhället och leva som alla andra, få en meningsfull sysselsättning 

och bo på ett sätt som är anpassat efter behov av särskilt stöd (Grunewald 2000). 

Genom lagstiftning har socialtjänsten i kommunen skyldighet att erbjuda personer med psy-

kisk funktionsnedsättning hjälp genom olika insatser. Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) är de viktigaste lagarna 

som styr insatserna för personer med en psykisk funktionsnedsättning (Grunewald 2000).  De 

personer som arbetar med dessa ärenden är psykiatrihandläggare och hur verksamheten är 

uppbyggd varierar från kommun till kommun, bland annat beroende på storlek och ekonomi. 

Handläggaren har ansvar för att en utredning görs och att beslut fattas. Efter att handläggaren 

fått in en anmälan eller ansökan inleds en utredning om vad ansökan/anmälan gäller. Utred-

ningen ligger till grund för bedömningen om insats för den enskilde. I beslutet som handläg-
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garen sedan skriver ska det stå vad man ansökt om, hur lång tid beslutet är och rätten att över-

klaga vid avslag. Handläggaren har sedan skyldighet att göra en uppföljning av ärendet för att 

utvärdera och följa upp i samråd med den enskilde (Davidsson 2007). Kommunerna är skyl-

diga att till exempel erbjuda boendeformer som är anpassade efter klientens behov, boende-

stöd och sysselsättning (Glant 2006). Boendestöd innebär att klienten bor självständigt men 

får stöd av personal i sin livssituation (Davidsson 2007). 

Sandlund (2005) definierar personer psykiskt funktionshinder som personer med allvarliga 

och långvaria konsekvenser av psykisk sjukdom. Begreppet psykiskt funktionshinder används 

av schizofreniförbundet och är godkänt av regeringen. Personer som kommer i kontakt med 

kommunens psykiatrihandläggare kan ha schizofreni och psykoser av olika slag, är ofta ar-

betslösa eller sjukpensionärer (Glant 2006). Många har ständig ångest tillsammans med andra 

störningar av beteende, känsloliv och verklighetsuppfattning (ibid.). 

Problemformulering 

Människor som behöver hjälp av socialtjänstens verksamhetsfält har kategoriserats in till olika 

grupper och beroende på hur kommunen organiserat sin socialtjänst finns det avdelningar och 

enheter för insatser till de olika grupperna. Kapitel fem i socialtjänstlagen tar upp särskilda 

bestämmelser för de olika grupperna. Handläggare utreder hjälpbehovet och utifrån lagar, 

riktlinjer och sist men inte minst sin egen tolkning bedöms hjälpbehovet och insatser beviljas 

eller avslås. Handläggare arbetar mycket utifrån sig själva som verktyg och diskussioner om 

den makt de därigenom har förekommer flitigt i forskning. Ett exempel på litteratur kring 

makt i hjälpande professioner är av författaren Skau (2007). Skau skriver att trots att handläg-

gare har yrkesetiska gränser och riktlinjer för hur de ska skriva och uttrycka sig är det i slut-

ändan deras tolkning som styr. Deras tolkning av klientens berättelse blir den sanna, den gäl-

lande. För att kunna ge hjälp krävs en viss makt, detta säger flera forskare bl.a. Skau (2007), 

Carlsson (2003, se lästips) och Schuyt (2004, se lästips). Relationen mellan en person som 

söker hjälp av socialtjänstens verksamhetsfält och handläggaren som handlägger ärendet är 

asymmetrisk (ibid.). Den hjälpsökande, klienten, vill ha något som handläggaren har makt att 

ge. Handläggaren har makt genom den kunskap, de resurser och organisationen som systemet 

tillhandahåller. Genom detta har handläggaren möjlighet att styra hjälpen, mötet och i viss 
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mån även klienten. Nilsson (2008) beskriver Foucaults värdeneutrala maktbegrepp. Makten 

finns i alla sociala relationer och människor anpassar sig efter den. Den blir synlig först när 

någon part är missnöjd med maktförhållandet och vill ändra på det. Likaså ser Weber (1983) 

begreppet makt som neutralt och varken positivt eller negativt. För att makt ska kunna utövas 

behöver ena parten underkasta sig den andra. Vi är alla fångade i ett nätverk av makt (Börjes-

son & Rehn 2009). När vi använder begreppet makt använder vi oss av Webers (1983) defini-

tion: ”sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd…” 

(s.37) 

Med begreppet profession menar vi yrkesgruppen med personer som har utbildning för arbetet 

och är avlönade för att arbeta med människor. Skau (2007) använder sig av dessa två krav och 

förklarar kompetensen som att man har ”en offentligt garanterad minimikompetens att ge 

hjälp av ett bestämt slag” (s. 31). Socialarbetare som arbetar med frivilliga insatser upplever 

maktbegreppet som mer främmande än socialarbetare som arbetar med tvångsinsatser. Detta 

menar Skau inte stämmer då både frivilliga och tvångsinsatser kräver makt men att makten i 

frivilliga insatser är mer dold än vid tvång (Skau 2007). Hon menar att makten i hjälpande 

professioner behöver synliggöras för att kunna tas hänsyn till, om makt tog större plats i dis-

kussioner och personal blev mer medvetna om den kunde maktpositionen hanteras på ett bätt-

re sätt. Om makten synliggörs kan den lättare observeras och kontrolleras vilket kunde minska 

ett negativt utövande såsom kränkningar och maktmissbruk. Det finns många olika hjälpande 

professioner och vi inriktar oss på socialt arbete, närmre bestämt yrkesgruppen psykiatrihand-

läggare. 

Forskning kring systemets möte med klienten har visat på många negativa aspekter för klien-

terna ex. en känsla av utsatthet och stigmatisering på grund av ojämlikhet mellan klient och 

professionell (Johansson 2006). På socialstyrelsens hemsida finns en publikation angående 

hur arbetet kring personer med funktionsnedsättning bör vara, en kompetensbeskrivning för 

personal som arbetar med människor som har en funktionsnedsättning. Där kan man läsa om 

vikten av att handläggare har förståelse och kunskap om det utanförskap och den utsatthet 

som personer med en psykisk funktionsnedsättning kan ha erfarenhet av (Socialstyrelsen 

2008). Dessa negativa effekter, som kan påverkas av psykiatrihandläggares maktposition, 

behöver lyftas fram för att kunna minska känslan av utanförskap och utsatthet för klienten. En 



 

 

 

4 

 

av anledningarna till varför vi finner det intressant att undersöka just psykiatrihandläggares 

syn på maktrelationen är att målgruppen med psykisk funktionsnedsättning, liknande gruppen 

barn, inte tillskrivs hög trovärdighet. Deras berättelser kan underskattas för att de anses ha 

lägre trovärdighet än ”vanliga” vuxna för att de tros ha svårare att skilja på fantasi och verk-

lighet (Skau 2007). Detta ser vi som en extra utsatthet för gruppen med psykisk funktionsned-

sättning.  

Vi har i vår studie valt att intervjua psykiatrihandläggare som arbetar nära klienten och med 

kommunens insatser ska tillgodose hjälpbehov efter ansökan. De påverkar i hög grad klien-

tens upplevelse av mötet med socialtjänsten och deras roll har stor inverkan på klientens liv. 

Psykiatrihandläggarnas tolkning av klienternas livssituation har stor betydelse för vilket stöd 

klienten får. Att förstå hur handläggarna själva uppfattar sin maktposition, i relation till klien-

terna, är därför av centralt intresse eftersom deras uppfattningar ligger till grund för deras 

tolkningar. Därför är studier om deras arbete relevant för det sociala forskningsfältet.   

Syfte 

Vårt syfte är att förstå psykiatrihandläggarens erfarenheter av sin maktposition, gentemot kli-

enten, i sin yrkesutövning. 

Frågeställningar 

Hur anser psykiatrihandläggaren att maktpositionen påverkar mötet med klienten? 

Vilka olika erfarenheter av makt har handläggarna från sin yrkesutövning? 

Tidigare forskning 

Forskning kring handläggares arbete med biståndsbedömning har exempelvis Hellström Muh-

li (2003) bedrivit. Hon fokuserar på behovsbedömningssamtalen för insatser till främst äldre. 

Angående handläggararbetet när det gäller ekonomisk biståndsbedömning har Kullberg 

(1994) forskat. Hans avhandling har genom att studera besökssamtal och beslutssammanträ-

den syftet att beskriva hur socialsekreterare arbetar.  
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Leila Billquist har i sin avhandling ”Rummet, mötet och ritualerna” (1999) genom frågeställ-

ningar som ex. ”Vad är det som händer här?” velat ta reda på vad som händer på socialtjäns-

tens arena. Hon har observerat två socialkontor i Göteborg under ca två år och intervjuat både 

klienter och socialsekreterare. Billquist undersöker, i sin studie, avdelningen för ekonomiskt 

bistånd, då det är den största gruppen av sökande till socialtjänsten. I avhandlingen finns tre 

återkommande teman; rummet (arenan, socialkontoret), mötet (klientarbetet & klientskapet) 

och det sociala utredningsarbetet (ritualerna). Dessa tre teman analyserar hon ur tre olika per-

spektiv: organisation, interaktion och makt.  

Billquist ser makt som mer eller mindre synlig, som att ha makt är att kunna påverka att något 

sker eller avvärja en händelse. Billquists studie visar på att maktförhållanden återspeglas i hur 

rummen och lokalerna samt verksamheten formas. Rummen föreskriver en viss verksamhet 

samtidigt som verksamheten sätter sin prägel på rummen. Studien ger olika exempel på hur 

socialkontoren kontrollerar och underordnar klienten ex. genom låsta dörrar, telefontider, sä-

kerhetsglas, krav och kriterier som måste uppfyllas. Larmknapp och förstärkta väggar kan 

vara en trygghet för både personal och klienter om någon skulle bli aggressiv och hotfull. Sä-

kerheten kan också tolkas som en brist av tilliten till klienterna. Låsta dörrar och att socialsek-

reterarna har synliga nyklar i handen visar att socialsekreterarna är välkomna in, att de är be-

trodda. Detta urskiljer Billquist som en tydlig symbol för den ojämna maktfördelningen (Bill-

quist 1999). 

Socialkontoret har sorterande funktioner som genom olika faser avgör klientens tillträde till 

organisationen och dess insatser. Sorteringsprocessen styrs främst av lagar och regler men 

också av handläggarens vana och slumpfaktorer. Billquist urskiljer hur interaktionen mellan 

socialsekreterare och klient till stor del består av förhandling. I förhandlingen har socialsekre-

teraren makt genom sin kunskap och tillgången till resurserna. Hon har urskiljt socialkonto-

rens språk som ofta främmande för klienter och som en bidragande faktor till maktobalansen. 

Detta bidrar till att avståndet mellan socialkontor och klient stärks och gör socialkontoret mer 

slutet. När individen kommer till kontoret sker dels ett möte mellan två individer men också 

ett möte mellan individ och organisation. Organisationens språk och att mötet sker på social-

sekreterarens ”hemmaplan” bidrar till det ojämlika förhållandet. Socialsekreteraren har ett 

standardiserat bemötande och ett stort handlingsutrymme. På socialkontoret förekommer en 
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lokal förvaltningskultur, en kultur som utöver riktlinjer styr hur arbetet läggs upp. Socialsek-

reteraren kan uppleva en rollkonflikt mellan att vara bödel (ge avslag) och hjälpare (ge bifall).  

Billquist skriver om hur även socialsekreterarna påverkas av ”maktkrafterna” inom organisa-

tionen. Organisationen de arbetar i är byråkratisk, administrativ och kontrollerande. Billquist 

menar att trots deras handlingsutrymme kan de inte agera ”fritt” utan både klienter och social-

sekreterare är styrda av organisationen. Socialsekreterarna har dels lagar, regler och rutiner att 

följa och dels den hjälpsökandes behov att gå efter. Det ligger i deras roll att utöva kontroll 

och ge hjälp.  

Makt enligt Foucault 

Roddy Nilsson har i boken ”Foucault – en introduktion” (2008) diskuterat Foucaults teorier 

kring makt. Vi har i huvudsak använt Nilssons bok för att det är en sammanfattning av Fouca-

ults teorier samt att vi fann den mer överskådlig även om vi också haft tillgång till Foucaults 

egen litteratur (se lästips). Foucaults syfte var att beskriva hur makt utövas, vad den kan 

åstadkomma och effekten av hur den påverkar den enskilde inte att tolka förstå eller förklara 

makten. Han menar att makt är ett mångfacetterat begrepp som finns i interaktionen mellan 

människor och därför uppfattas olika. Alla relationer är en maktsituation, utan relationer finns 

ingen makt och så länge parterna är överens förblir makten osynlig. Makt är i sig värdeneut-

ralt och ska inte ses som något enbart negativt utan som en neutral kapacitet som verkar och 

påverkar och kan utövas på ett negativt eller positivt sätt. Maktutövningen behöver inte utövas 

under ett direkt tvång genom att förbjuda, förstöra eller förhindra, utan kan utövas genom att 

styra eller leda människor mot ett önskat mål. Han menar att makten föregår institutionerna, 

att institutionerna inte producerar makt utan reproducerar den. Institutionerna är instanser som 

integrerar och reproducerar redan befintliga maktrelationer. Makt är ett styrkeförhållande där 

den ena parten gör vad den kan för att påverka den andres handlingsutrymme. Foucault ansåg 

att kunskap och makt förutsätter varandra och att det inte är möjligt att utöva makt utan kun-

skap, samt omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt (Nilsson 2008).  
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Teori 

Socialt handlande, byråkrati och makt enligt Weber 

Max Weber var en tysk sociolog som präglades av Tysklands industrialisering. Weber utveck-

lade och använde sig av idealtyper som analysredskap i sina studier av samhället. En idealtyp 

är en mental konstruktion, en tankebild som forskaren använder sig av för att närma sig verk-

ligheten, utan några värderande inslag, för att förstå, beskriva eller analysera ett fenomen 

(Månson 2007; Weber 1983). Weber har urskiljt fyra idealtyper för socialt handlande.  

1. traditionella: handlingarna styrs av tradition och ingrodda vanor.  

2. affektuella: handlingarna styrs av aktörens affektioner, känslotillstånd och sker impulsivt. 

3. värderationella: handlingarna styrs av en medveten tro på etiska, religiösa och estetiska osv.  

skäl. Man lägger vikten vid själva värdet av handlingen och inte effekterna. 

4. målrationella: handlingarna styrs efter hur man på bästa och mest effektiva sätt når målet. 

Med socialt handlande menar Weber en handling människan gör efter sin egen intention i 

förhållandet till andras beteende. Idealtyp ett och två har inte medvetenhet om sambandet 

mellan målet och hur handlingen utförs. De anses inte vara meningsfulla sociala beteenden då 

handlingen sker med viss automatik (Månson 2007). Idealtyperna tre och fyra är de mest ak-

tuella i vårt arbete då de är rationella och socialt arbete förväntas bygga på rationella hand-

lingar och inte ske impulsivt.  När det gäller en värderationell handling är målet klart och 

medvetet formulerade till skillnad från vid ett affektuellt handlande då handlingen utförs på 

grund av känsloimpulser. Så länge handlingen utförs enligt de krav handlingen ställer handlar 

aktören värderationellt. I målrationellt handlande beräknas hur målet bäst och effektivast kan 

uppnås, konsekvensen är det huvudsakliga. Många av de sociala handlingar en individ utför 

ingår i en organisatorisk eller institutionell ordning som kan prägla handlingen, i synnerhet en 

social handling, till att bli styrd av aktörernas egen föreställning om legitimitet. En person kan 

uppfatta en social ordning som legitim av följande grunder:  

1. på grund av traditionen (traditionell legitimitet) det har alltid varit så. 
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2. på grund av en känslomässigt (affektuell) baserad tro på ett ideal, en uppenbarelse eller 

förebild (ledare). 

3. på grund av en värderationell tro på värdens (etiska, moraliska, våra exempel) absoluta gil-

tighet (värderationell legitimitet) 

4. på grund av positiva stadganden som betraktas som legala (målrationell legitimitet) och kan 

vara av två slag: legitim pga. en gemensam överenskommelse eller att reglerna skapats av en 

myndighet som aktören anser vara legitim och samtycker till. 

Weber har format teorier kring byråkrati. Han anser att alla moderna organisationer, i större 

eller mindre utsträckning, är byråkratiska. Detta innebär att myndighetspersoner som styrs av 

fasta regler och tillvägagångssätt, bestämmer över saker och ting. Enligt Weber är byråkratisk 

makt det enda sätt som finns för att hantera de administrativa krav som sociala system ställer. 

En organisation behöver skrivna regler för att kunna fungera och är strikt hierarkisk med mak-

ten koncentrerad i toppen. Byråkratiseringen tränger igenom samhällets alla delar och lägger 

allt fler områden under sin makt. Den byråkratiska organisationens fördelar är att den är stabil 

och har stor tillförlitlighet vilket också kan ha negativa aspekter såsom brist på flexibilitet och 

utövande av kontroll. 

Weber betonar betydelsen av makt när det gäller vilka sociala grupper som dominerar över 

vilka. Klass, status och ekonomiska relationer påverkar maktförhållandena. Viktigast är att 

alla dessa former av makt och maktutövare får legitimitet eller auktoritet att styra. Han menar 

även att såväl individer som grupper kan hävda sin status genom formell utbildning. En indi-

vids eller grupps status kan således vara en avgörande faktor för maktutövning inom en orga-

nisation (ibid.).   

Relationen mellan hjälpare och hjälpt enligt Skau 

I studien ”Mellan makt och hjälp” analyserar Skau (2007)  förhållandet mellan klient och so-

cialarbetare (hjälpare) i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Grunden till makt är ojämnlikhet 

mellan människor, makt som kan användas för att hjälpa och för att skada. Ett grundläggande 

drag i relationen mellan de båda parterna är obalansen och de olika villkoren i den sociala 

rollfördelningen. Hon urskiljer en svår balanssituation socialarbetare befinner sig i vad gäller 
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att ha makt och ge hjälp. Skau har lagt stor vikt på maktaspekten då hon anser att det är en 

aspekt som ofta förbises och döljs i välfärdsamhället och i praktiken. Hon använder sig av 

Webers definition av makt och anser att begreppet makt är något som ofta göms bakom andra 

ord såsom hjälp och hjälpinsatser. Begreppet makt är ett ord man ofta förknippar med negati-

va ord såsom maktmissbruk, maktkamp (ibid.).  

Med begreppet ”hjälpare” refererar Skau till människor som i form av ett avlönat arbete 

”hjälper” människor på något sätt. Begreppet ”klient” används för människor som kommit i 

kontakt med hjälparen för att de själva anser sig behöva hjälp eller för att någon annan anser 

det. Förhållandet mellan makt och hjälp är ett exempel på ett område där etiska problem och 

dilemman kan uppstå på grund av att man dels hjälper och dels kontrollerar. Skau menar att 

makten som en handläggare har i sig inte är etisk eller oetisk men kan användas på ett etiskt 

eller oetiskt försvarbart sätt. Detta är en anledning till att undersöka hur makten tar sig uttryck 

i mötet mellan klient och hjälpare och betydelsen det kan ha för relationen mellan makt och 

hjälp. 

Klientens ord omvandlas i och med socialarbetarens utredning till ett mer byråkratiskt språk, 

vad Skau kallar fackspråk. När den hjälpsökande blir klient förändras hans/hennes vardags-

språk till socialarbetarens och organisationens språk vilket gör att klientens behov blir till-

gängliga för maktapparaten. Detta är enligt Skau nödvändigt för att klientens behov ska an-

passas efter insatserna som finns och det ger organisationens arbete legitimitet.  Det byråkra-

tiska språket kan underlätta samarbetet mellan olika professioner, då informationen blir över-

förbar och därmed mer tillgänglig. 

Att vara professionell ställs ofta i motsats till att vara privat vilket Skau (2007) anser vara en 

farlig jämförelse. Hon menar det omöjligt att utveckla en etisk hållbar professionalitet på ett 

yrkesmässigt plan, utan att medvetet också inbegripa det privata i mötet för en professionell 

målsättning. I den mån det privata förs in i samtalet bör detta ske medvetet och kontrollerat i 

syfte att hjälpa klienten. Det kan ibland vara bra att dela med sig själv för att bygga upp per-

sonlig tillit och underlätta samarbetet, det kan även avdramatisera klientens problem och 

minska det sociala trycket på klienten. Vi kommer fortsättningsvis i denna text använda ordet 

personlig för det Skau kallar privat och ordet formell för det Skau kallar professionellt bemö-
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tande. Detta för att vi i våra intervjuer använt de begreppen och det därmed blir tydligare i 

vårt reslutat och analys.  

Gränsdragningen mellan det formella och det personliga mellan ex. hjälp och kontroll är ofta 

oklar i samspelet mellan klient och hjälpapparat, i hembesök gäller detta i allra högsta grad. 

Klientens hem går ifrån att vara en privat till en offentlig arena. Ofta är dessa besök trivsam-

ma och kan kännas som ett vanligt kaffebesök då inga protokoll förs och ingen behöver begä-

ra ordet. Men aktörerna agerar inte utifrån lika villkor utan spelar olika roller. Hjälparen frå-

gar och vägleder vilket klienten inte gör. Hjälparen har alltid hjälpapparatens makt i ryggen 

medan klienten är ensam mot organisationen. Gränsdragning mellan hjälp och övergrepp och 

mellan nödvändigt engagemang och rimlig respekt för privatlivet kan vara svår att upprätthål-

la i hembesökssituationer.  

En strategi hjälparen ibland kan ta till är att tona ner maktaspekten i arbetet med klienten. 

Hjälparens strategi används både i synen på sig själv och inför klienterna och innebär att hjäl-

paren definierar sig själv som endast hjälpare, inte maktutövare. Detta anser Skau vara en 

farlig strategi, då makten alltid är närvarande vare sig man är medveten om den eller ej. Är 

man omedveten om den, blir det omöjligt att både förändra och kontrollera den. Klienter och 

hjälpare har olika möjligheter att få igenom sin vilja. Hjälparens makt vilar på både ekono-

miska, juridiska och ideologiska grunder och de kan med hjälp av lagen göra allvarliga in-

grepp i en persons liv. Klienten har lagstadgade rättigheter och då också en viss makt, men det 

är fortfarande en ojämn maktbalans till klientens nackdel. Obalansen stärks ytterligare om 

klienten inte är medveten om sina rättigheter och inte blir upplyst om dem. Även om den en-

skilda yrkesutövaren kan känna maktlöshet är det hon/han, genom hjälpapparaten, som har 

störst möjlighet att driva fram sin vilja. Skau menar att med tiden som man arbetar avtar käns-

lan av osäkerhet och det starka intryck man har som ny inom professionen, med tiden blir man 

även mera avtrubbad. Vid ex. hembesök kan man som ny känna av dolda spänningar, reagera 

med osäkerhet och ibland även obehag. Att förstå sin egen roll och funktion i den offentliga 

hjälpapparaten är en viktig del i professionaliteten och det bör kontinuerligt arbetas med att 

utveckla en medvetenhet och ett kritiskt förhållningssätt till yrkesrollen (Skau 2007).  
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Klienten och det sociala systemet enligt Järvinen 

Margaretha Järvinen (2002a) skriver om systemets hantering av sociala problem ur ett makt-

perspektiv. Hon menar att socialt arbete inte handlar om enbart stöd, hjälp och handläggning 

utan till stor del om kontroll och makt. Socialarbetaren befinner sig i en maktposition som har 

sin grund i ett system med regler, rutiner och resurser. Forskare har kommit fram till att det 

finns en otydlighet i socialarbetares arbetsmetoder vilket Järvinen tar avstånd ifrån. Det hand-

lar om att socialarbetares yrkesutövning behöver synlig- och tydliggöras. Makten är inte soci-

alarbetarens egen utan verksamhetsfältets. Denna yrkesgrupp anser sig generellt inte vara 

maktutövare i samhället utan diskuterar hellre maktlöshet än makten att styra, att de hade 

kunnat hjälpa klienterna bättre om de hade mer makt. Att socialarbetare ser sig själva som 

klientens representant anser Järvinen vara ett dilemma, när de i själva verket är representanter 

för systemet, välfärdsstaten. Järvinen pekar på faktorer som strängt styrda arbetsuppgifter, 

kvinnodominans och relativt låga löner som en orsak till detta synsätt, samt att man inom pro-

fessionen socialt arbete ser begreppet makt som något dåligt. Hon menar att systemet skapar 

klienten, det vill säga beroende på vilken organisation klienten vänder sig till formas klienten 

utifrån organisationens rutiner, resurser och regler så behovet passar in. Mötet mellan klient 

och system har aldrig varit en ren hjälprelation, utan hjälpen är ofta ett försök att komma åt ett 

oönskat beteende, kontrollera eller förändra klienten (Järvinen, 2002a). Istället för att utgå 

från klientens behov och önskemål så stöps klienten om (Järvinen, 2004). 

Klientgrupperna inom socialtjänsten är både socialt och ekonomiskt utsatta vilket förstärker 

den ojämlika balansen mellan den som söker hjälp och den som beslutar om och fördelar hjäl-

pen. Att socialarbetare använder sig av ett byråkratiskt språk kan leda till en sorts envägs-

kommunikation som försvårar samarbetet och en bra kommunikation. Detta kan också för-

stärka den ojämnlika maktbalansen. 

Människor inom professionen socialt arbete arbetar utifrån två målsättningar, de skall både 

diagnostisera och kontrollera klienterna samtidigt som de skall vara hjälpande och stöttande 

för klienten. Järvinen menar också att man inom socialt arbete har en svår balans, mellan att 

erbjuda förutbestämda insatser och samtidigt ta tillvara på den enskilde individen. 
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Att kunna möta människan (läs klienten) inom socialt arbete, utan förutfattade meningar och 

specifika idéer om vad som kanske är bäst för klienten, är bara en illusion så ser inte socialt 

arbete ut i verkligheten (ibid.). 

Metod 

Eftersom vi är intresserade av att förstå psykiatrihandläggares erfarenheter lämpar sig en kva-

litativ metod bra för vår studie och den kommer vi att använda oss av. En vanlig motivering 

för att använda en kvalitativ metod är för att genom undersökning av några enstaka fall öka 

kunskapen om fenomenet som studeras (Andersson & Ahnlund 2009). Den kvalitativa meto-

den ger utrymme för flexibilitet, närhet och sensitivitet vilket en kvantitativ metod går miste 

om. En kvantitativ metod kunde dock tillskillnad från kvalitativ gjort resultatet mer generali-

serbart (Grönmo 2006). En informell intervju med teman att utgå ifrån ger intervjupersonen 

möjlighet att själv ta upp det som berör honom/henne mest. Hermeneutik och fenomenologi är 

förståelseteorier eller tolkande teorier som fokuserar på handling och säregna drag hos enhe-

terna. Dessa vetenskapliga ansatser belyser individens erfarenheter, upplevelser och söker 

kvalitet i svaren. I fenomenologin utgår man från aktörernas uppfattning av verkligheten och 

det är synen vi har i vår studie (Grönmo 2006). Vi gör i uppsatsen inte anspråk på att förklara 

den fenomenologiska traditionen då vi har läst mycket begränsat om området och uppsatsen 

inte har den nivå som krävs för att redogöra för traditionen.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet uppger fyra allmänna huvudkrav när det kommer till forskningsetiska över-

väganden. Dessa krav kommer här kortfattat att beskrivas. Informationskravet innebär att som 

forskare informera deltagaren/uppgiftslämnaren om deras uppgift i projektet, vilka villkor 

som gäller. De skall upplysas om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagaren bestämmer själv om man vill 

vara delaktig eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna skall ges konfidentialitet 

och att man skall förvara alla personuppgifter så att inga obehöriga får tillgång till dem. Nytt-

jandekravet innebär att uppgifter om enskilda människor enbart skall användas utifrån forsk-

ningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002).   
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Dessa fyra huvudkrav har vi tagit hänsyn till i vår uppsats. När vi via e-post kontaktade inter-

vjupersonerna visade det sig ganska naturligt att beröra alla fyra krav delvis för att handlägga-

ren skulle kunna gå tillbaka till dem om hon/han undrar över något samt för att det blir tydligt 

att vi informerat om kraven. I e-posten/informationsbrevet berättade vi om vad vår studie 

handlade om, samt presenterade oss. Vi förde även fram att vi enbart skulle använda de upp-

gifter vi fick till denna uppsats och att när uppsatsen var godkänd skulle materialet förstöras. 

Det är endast vi författare samt eventuellt vår handledare och examinator som kommer att ta 

del av materialet. I informationsbrevet skrev vi att en medverkan innebar samtycke vilket vi 

också fick muntligt bekräftat vid intervjun. Vi har anonymiserat intervjupersonerna och så 

långt som möjligt minimerat risken att läsaren kan urskilja vem som sagt vad. Vissa uttalan-

den kan vara av känsligare karaktär och därför har vi övervägt om visst material skall vara 

med i uppsatsen, vad informationen är värd i relation till forskningen. Arbetskulturen och 

klimatet på arbetsplatsen påverkar naturligtvis hur mycket man vill dela med sig till sina kol-

legor och detta får vi ta hänsyn till. Handläggare som intervjuobjekt passade vårt syfte efter-

som det är makten som finns psykiatrihandläggarens yrkesutövning vi intresserade oss för. Att 

det finns relativt få psykiatrihandläggare i varje kommun gjorde det svårare att garantera ano-

nymitet. Vi valde att kontakta personerna det berörde direkt via e-post och minskade därmed 

antalet inblandade vilket ökade möjligheten för handläggare att vara anonyma. Vi valde att 

inte namnge de kommuner som är aktuella då det inte spelar någon roll vilka de är, vi gör ing-

en jämförande studie kommuner emellan och det inte har någon betydelse för vårt syfte. Detta 

ledde till att möjligheten för anonymitet för handläggarna ökade. Vi har förvarat all dokumen-

tation så att ingen obehörig har haft tillgång till uppgifterna. Om vi istället för handläggare 

valt att intervjua klienter skulle det krävas större etiska överväganden på grund av faktorer 

som psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och den utsatthet många klienter upplever genom 

mötet med den sociala hjälpapparaten.  

Avgränsning 

Vi har valt att göra ett pragmatiskt urval vilket betyder att vi valt undersökningsenheterna på 

ett godtyckligt sätt (Grönmo 2006). Repstad (2007) skriver att problemformuleringen avgör 

vilka intervjupersoner som kan bli aktuella och att valet därmed sker på ett godtyckligt sätt i 

kvalitativa studier. Vi gör inte anspråk på att dra generella slutsatser utifrån vårt resultat även 
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om vi hoppas att vår studie ska bidra till en ökad förståelse för psykiatrihandläggares maktpo-

sition. 

Andersson och Ahnlund (2009) föreslår att begreppen val och avgränsning används istället för 

urval för att urval i kvantitativ forskning skiljer sig mycket från kvalitativ. De belyser vikten 

av att diskutera konsekvenserna av de val och avgränsningar man gjort kontra att beskriva hur 

man gjort urvalen och dess ”riktighet”. Vi vill intervjua handläggare inom samma område, 

med liknande erfarenheter. Med intervjuerna vill vi kunna urskilja situationer, händelser och 

erfarenheter som skiljer sig/sticker ut handläggare emellan. Urvalet ska helst vara heterogent 

inom den givna homogeniteten (Trost 2005). Vi har valt en handläggares perspektiv vilket ger 

en professionell persons synsätt. Handläggares sätt att hantera det asymmetriska maktförhål-

landet kan genom att studeras bidra till en större förståelse om vad maktförhållandet och sättet 

att arbeta med det kan innebära. Ofta diskuteras maktens negativa effekter i form av exempel-

vis kränkningar och utsatthet vilket vi valt att inte göra. Vi fokuserar istället på psykiatrihand-

läggarnas maktposition som kan orsaka och påverka dessa negativa effekter.    

Genomförande  

Vi började vår jakt på intervjupersoner genom att ringa olika kommunväxlar för att höra vilka 

personer som handlade psykiatriärenden. Vi utformade ett informationsbrev (se bilaga ett), i 

form av e-post, där vi presenterade oss och våra tankar kring uppsatsen samt med förfrågan 

om de ville delta. Direkt fick vi svar från en kommun att vårt informationsbrev hade skickats 

vidare till chefen för att han/hon skulle ta ställning till om någon kunde medverka, senare fick 

vi ett nej. Handläggarna kontaktades direkt för att de själva i större utsträckning skulle kunna 

ta ställning till medverkan. Vi tänkte oss att urvalsprocessen skulle bli lättare och snabbare om 

vi undvek ett led av informerade personer och antog att om tillstånd från ev. chef skulle behö-

vas skulle vi få den informationen. Var och när intervjun skulle äga rum lämnades mycket 

upp till intervjupersonerna. I informationsbrevet bad vi om tid på cirka en timme för intervju 

och alla intervjupersoner bjöd in oss till sina arbetsplatser för samtal. Vi informerade även om 

att vi gärna spelade in intervjuerna för vår skull och för att minimera risken för misstolkning-

ar. I informationsbrevet tog vi upp vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav (se etiska 

överväganden) och lämnade kontaktuppgifter för att uppmuntra till ev. frågor.  
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Själva intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter och vi började med en snabb samman-

hangsmarkering där vi berättade om studien, tog upp informationsbrevet som vi även hade 

med oss om någon skulle vilja se det igen samt fick muntligt samtycke. Därefter fick vi god-

kännande om inspelning samt informerade om att den kunde avbrytas under intervjun om in-

tervjupersonen ville det. Vid ett tillfälle gjordes två intervjuer i rad utan mellanrum vilket 

gjorde att anteckningar och upplevelser inte hann diskuteras mellan intervjuerna, det kan en-

ligt Repstad vara en nackdel (2007). För vår del var det dock nödvändigt då den tiden passade 

intervjupersonerna och vi gärna ville göra intervjuerna. Vi ser inte att detta skulle påverkat 

resultatet negativt bl.a. för att vi turades om att leda intervjun. Vid ett annat intervjutillfälle 

satt två handläggare med. Anledningen till detta var att en av dem inte själv ville delta men 

gärna sitta bredvid en mer erfaren kollega. Det kan tänkas att intervjupersonen när kollegan 

satt med blev mera återhållsam med sina svar men det var inget vi upplevde. Frågorna ställdes 

till den huvudsakliga intervjupersonen och uppmärksamheten fokuserades på honom. Tillfäl-

ligheter gjorde att hälften av intervjupersonerna var kvinnor och hälften män. Då det kan tän-

kas att det sociala yrkesfältet består av fler antal kvinnor kan detta påverka resultatet men ef-

tersom studien inte ska ge mätbara resultat anser vi det är av mindre betydelse. 

Vi utgick från en intervjuguide vi utformat där vi grupperat frågor under olika teman (se bila-

ga två). Vi ville hålla intervjun flexibel med plats för följdfrågor och intervjupersonens egna 

initiativ till berättelse vilket också visade sig fungera bra. Vissa av frågorna blev ledande i den 

mån att intervjupersonen inte klart förstod vad vi frågade efter och vi förklarade eller att vi 

frågade om vi förstått rätt. Under intervjun tog en av oss en mer framträdande roll medan den 

andra hade möjlighet att ge kompletterande kommentarer. Det kan tänkas att situationen kun-

de blivit obekväm för intervjupersonen eftersom vi var i numerärt överläge men ingen av in-

tervjupersonerna gav intryck av det. 

Ytterligare tre intervjupersoner från en femte kommun anmälde sig som intresserade. De ville 

dock intervjuas i grupp, se frågorna i förväg samt att intervjun fick ta max 90 minuter. Vi val-

de att tacka nej till deras medverkan för att förutsättningarna för intervjuerna skulle skilja sig 

för mycket från de andra. Under intervjuandets gång insåg vi att vi fick mycket material och 

att fler intervjuer hade blivit svårt att hantera och överblicka. Få väl utförda intervjuer ger mer 

användbart material än fler mindre väl utförda (Trost 2005).  
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En transkribering av materialet från intervjuerna sköttes i huvudsak av en av oss i den mån att 

en lyssnade och skrev ner texten och vi sedan båda lyssnade och gjorde justeringar. Efter 

genomläsning delade vi in materialet i olika teman vi kunde urskilja som senare skulle bli 

delar under rubriker i vår resultatredovisning. Om intervjupersonen i sin berättelse berättat om 

en klient som han eller hon har vi valt att byta ut de orden till klienten då dels handläggaren 

har sekretess och även om inga namn nämndes finns ingen anledning för oss att definiera kli-

enten efter kön.  

Kort beskrivning av intervjupersonerna 

Vi har träffat sju olika handläggare från fyra kommuner och gjort sex intervjuer på deras re-

spektive arbetsplatser. Intervjupersonerna har lite olika utbildning, tre av dem är socionomer 

och tre har examen i sociologi, social omsorg, socialpedagogik. Vissa av intervjupersonerna 

har även tidigare akademisk bakgrund och flera examina.  

Resultat och analys 

Vi kommer nedan att redogöra för materialet indelat i olika teman. I anslutning till varje tema 

kommer vi att analysera resultatet för en tydlig överblick. 

Den gode hjälparen 

När vi frågade intervjupersonerna om makt, var deras första tanke kring myndighetsutövning, 

en formell makt. Intervjupersonerna svarar att klart att de har makt, men det är inget som de 

tänker på i det vardagliga arbetet. 

…formellt klart så har vi ju delegation från nämnden så att det är ju 

inget att sticka under stol med, sen är vi ju en del i ett system där vi är 

som små flugor egentligen. (intervjuperson fem) 

Han upplever det som att han ses som en representant för myndigheten och att han får stå till 

svars för hur organisationen är uppbyggd. Han berättar om händelser där anhöriga lagt psyki-

atrireformens fallerande i hans knä. Intervjuperson tre säger att han använder sig av makt 

ibland och menar att när de tvingas stänga någons lägenhet (avhysa någon) är det en väldigt 
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tydlig typ av makt. Intervjupersonerna tycker över lag att en annan typ av tydlig maktutöv-

ningen är när det blir ett avslag. Flera av intervjupersonerna beskriver klientens rädsla och 

nervositet vid första kontakten med myndigheten och reflekterar över hur de påverkar klien-

ten. Intervjuperson fyra säger att hon står för mycket makt och styr mycket över klientens liv, 

om insatsen beviljas eller inte. Många gånger kan klienter, anhöriga och andra inblandande 

professioner tycka att bedömningen handläggaren gjort är fel.  

…en del kan tycka att det är lite byråkratiskt, myndighetsbeslut att de 

kanske inte får som de vill riktigt och att man inte kan verkställa det 

på det sättet de vill kanske, de kanske vill ha mer stöd än vi tycker 

lämpligt. (intervjuperson tre) 

Intervjupersonerna har hand om frivilliga insatser och flera av dem anser sig inte ha lika stor 

makt som handläggare som använder sig av tvångslagstiftning har.  De tror inte att den en-

skilde upplever dem som ”maktperson” i samma utsträckning som vid tvångsärenden. Alla 

intervjupersoner trivs på sitt arbete och just frivilligheten är en av faktorerna till att intervju-

person tre trivs så bra på jobbet. Han beskriver att handläggare med tvångslagstiftning har 

mycket makt bakom sig, klienterna blir ofta rädda/oroliga och många gånger har de anledning 

att vara det. Handläggare för frivilliga insatser har på det viset inte samma makt bakom sig. 

De kan många gånger själva styra över hur de vill arbeta och det är olika hur man i sitt arbete 

är mer eller mindre inriktad på det formella. Intervjuperson sex beskriver hur ärenden aldrig 

är ett ”rakt snöre” och hur det under ärendets gång blir olika knutar som behöver lösas. Han 

menar att ibland får han hitta andra vägar, utöver de vanliga, när den kommunala lagstiftning-

en inte passar. Han brukar arbeta så att han löser saker för klienten och sedan ordnar det by-

råkratiska. Det är olika hur handläggare hanterar detta och att det är upp till var och en hur 

man vill utnyttja det. Att handläggare bara hänvisar till lagstiftning anser han är att använda 

lagen som ett skydd för att de är osäkra. 

…och ibland är man ute på omarkerna igen när det gäller lagen men 

det är bara att konstatera att det är så, då får man ta smällen efteråt, ja 

visst, det har vi gjort men det blev väldigt bra för klienten. Så får väl 

vi göra vad vi vill då? (intervjuperson sex) 
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När vi frågade intervjupersonerna rakt ut om begreppet makt svarar samtliga att det är något 

som finns med dem, men inget som tar någon plats i det vardagliga arbetet. Makt är något 

som finns med i bakhuvudet, att klienten är utlämnad till vad handläggaren gör. För ett par av 

intervjupersonerna var till en början själva ordet makt främmande. 

…jag tänker nog inte på makt så, men sen tror jag, jag förstår vad ni 

menar, vet inte var man skulle använda annars i stället, men beroende, 

att personen är beroende utav mig och mina insatser. (intervjuperson 

två) 

Andra ord intervjupersonerna använder istället för makt är hjälp, ansvar och att ge. Intervju-

person fyra berättar att diskussioner om makt ibland kommer upp på handläggarträffar men att 

det skulle diskuteras mer för att det är lätt att man glömmer. Intervjuperson ett säger att det 

säkert pratas om makt på hennes arbetsplats och hon reflekterar över det, fast hon använder 

inte maktbegreppet, utan andra termer. Vidare säger hon att hon inte tänker på sin maktposi-

tion i mötet utan bara på personen hon skall träffa. Hon har reflekterat över att maktbegreppet 

kan innebära olika saker men tänker inte i ordet makt och tror inte att klienten gör det heller. 

Kollegan i intervju fem säger att maktbegreppet diskuterades under hennes utbildning men att 

det ser annorlunda ut när man sen börjar arbeta. När intervjuperson fem i allmänna ord pratar 

om hur man kan använda sin makt så minns han ett uttryck: 

... man ska ha sin lojalitet med dem som behöver den bäst. (intervju-

person fem) 

Analys 

Handläggarna beskriver hur de i samråd med klienten utformar hur insatserna ska se ut, detta 

beskriver Billquist (1999) som att det sker en förhandling mellan klient och socialsekreterare. 

När handläggarens och klientens åsikter om hur exempelvis behovet ser ut, vilken insats som 

passar bäst och hur de ska utformas skiljer sig åt blir handläggarens tolkning den gällande. 

Foucaults teori beskriver hur det ojämna styrkeförhållandet är det rådande tills i detta fall kli-

enten protesterar (Nilsson 2008). Även om klienten anser bedömningen vara fel så är det 
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handläggarens tolkning som ses som den sanna och den har sen klienten möjlighet att över-

klaga. Det ojämna styrkeförhållandet kvarstår trots klientens protester.  

Intervjuperson tre urskiljer en situation där han tycker det är tydlig maktutövning, att stänga 

någons lägenhet. Detta är ingen tvångsinsats men när klienten fått hyra lägenhet genom soci-

altjänsten måste han/hon följa de regler som finns, annars får man inte bo kvar. Klienten får 

lägenheten på frivilligt sätt men kan avhysas med tvång. Handläggare som arbetar med frivil-

liga insatser upplever och erkänner inte sin makt på samma sätt som handläggare som arbetar 

med tvångsinsatser (Skau 2007). På liknande sätt beskriver våra intervjupersoner att de inte 

har lika mycket makt som handläggare för tvångsinsatser. Skau beskriver det som särskilt 

jobbigt för handläggare som arbetar med uppsökande och förebyggande verksamheter att er-

känna sin makt. Detta på grund av att maktbegreppet ofta förknippas med negativt värdelad-

dade ord. Att handläggarna inte anser sig ha samma makt som vid tvångsinsatser ser Järvinen 

(2002b) som att makten visst finns där men är osynlig och inte lika lätt att ”ta på” som makten 

vid tvångsingripande. Hon betonar att den osynliga makten behöver diskuteras och lyftas fram 

för att tydliggöra handläggarnas yrkesroll. Under flera tillfällen uttryckte intervjupersonerna 

att det inte medvetet reflekterades och arbetades med begreppet makt på arbetsplatsen. De 

beskrev hur det vardagliga arbetet fortskred och att vardagliga arbetsuppgifter tog deras fokus. 

Skau (2007) anser att det borde finnas utrymme i det dagliga arbetet för reflektion och utveck-

ling. Att inte hinna diskutera och bearbeta sitt arbete kan också användas som ursäkt för att 

inte kritiskt granska sig själv i sin roll. Genom att reflektera över sin yrkesroll kan man vida-

reutvecklas i sin profession. Makt beskrivs som ett negativt värdeladdat ord och ofta förkläs 

det i andra ord vilket kan förklara varför våra intervjupersoner inte känner sig fullt ut bekvä-

ma med begreppet. Våra intervjupersoner använder i intervjuerna ord såsom: hjälp, ansvar, att 

ge och att klienten är i beroendeställning till dem. Alla dessa ord kan ses som andra ord för 

makt (ibid.). 

Intervjuperson sex beskriver hur han ibland är ute på lagens ”omarker” och menar att det kan 

behövas för klientens skull, han tänjer lite på gränserna. Han handlar i detta fall målrationellt 

när han kringgår organisationens regler för klientens bästa (effekten). Målet är viktigast inte 

vägen dit. Handlingen har en målrationell legitimitet om aktörerna, i detta fall psykiatrihand-

läggare och klient, har kommit överens. Weber (1983) beskriver tjänstemän som representan-
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ter för den byråkratiska organisationen då de är anställda för att utföra dess uppdrag. Intervju-

person fem har upplevt att han får stå till svars för organisatoriska problem gentemot anhöri-

ga, att han känner sig som en fluga i systemet. Enskilda tjänstemän blir organisationens ansik-

te utåt då det inte finns en ansvarig person för organisationens styrning som sker genom 

nämnder och styrelser (ibid.).  

Intervjupersonerna vill inte gärna prata om sig själva som maktpersoner åtminstone inte till en 

början. Järvinen (2002a, 2004) skriver om hur socialarbetare hellre kallar sig för hjälpare 

istället för att erkänna den maktposition de har. Makt ses som något negativt och socialarbeta-

ren vill hellre erkänna sig som klientens representant som gör allt för klientens bästa än repre-

sentant för organisationen. Att socialarbetaren är organisationens representant går aldrig att 

komma ifrån och handläggarna har i allra högsta grad makt men den är dold (ibid.).  

Makten att tolka och bedöma 

I ärendet utreder handläggaren behoven för den sökta insatsen. Det är mycket upp till varje 

handläggare hur de utreder och skriver. Intervjuperson tre beskriver att besluten inte alltid kan 

verkställas på det sätt klienten vill, besluten och omfattningen samt verkställandet av beslutet 

kanske inte blir som klienten tänkt sig. Intervjuperson två uttrycker det som en svårighet att 

inte kunna erbjuda den hjälp man anser klienten behöver och menar att man inte alltid kan 

hjälpa som man önskar. Hon säger att det blir svårt när man tänker olika, inte är överrens och 

hon sedan tvingas att fatta ett beslut. Intervjuperson tre menar att klienten inte kan påverka 

hur han skriver sin utredning i slutändan, att handläggaren alltid får sista ordet. Ofta har hand-

läggarna riktlinjer och kriterier till sin hjälp men det är de själva som gör bedömningen om 

det ska vara ett avslag eller ett bifall. Intervjuperson ett beskriver avgörandet om det är ”skä-

lig levnadsnivå” som en maktdiskussion även om hon inte pratar om ordet makt. Ofta pågår 

det diskussioner i arbetsgruppen om vad som är rimligt. Intervjuperson två beskriver klientens 

förhållande till sig:  

…klienten är ju, måste ju faktiskt lita till mig, att när de gör en ansö-

kan, att jag gör ett bra jobb och att jag är rättvis och att jag gör det jag 

ska samlar in de uppgifterna jag behöver och fattar rätt be-

slut...(intervjuperson två) 



 

 

 

21 

 

Hon reflekterar vidare över hur det är för klienten att ta emot henne i sitt hem och berättar 

personliga saker om sig och sitt liv. Hon försöker att ha det med sig och tänka på det, att ha 

respekt för människor och tänka på vad de går igenom. På frågan om hur hon hanterar makt-

obalansen svarar hon att hon försöker att jämna ut den så långt det går, även om det kanske 

inte går fullt ut. 

Flera av intervjupersonerna beskriver hur de i mötet med klienten försöker komma överens 

om hur insatserna bäst ska utformas och vad klienten behöver. En av de svåraste bitarna be-

skriver intervjuperson fem är när man inte kommer överens, inte har någon samsyn och når 

konsensus om hur behovet ser ut. Detta kan ske i mötet med klienten, andra vårdgivare och 

anhöriga. Diskussionen om den luddiga gränsen mellan frivillighet och tvång har intervjuper-

son tre beskrivit. Han menar att om klienten får alternativen att gå med på hjälp exempelvis 

för sitt missbruk eller att handläggaren initierar ett tvångsomhändertagande så är klienten på 

sätt och vis tvingad till ”frivillig” vård. Intervjuperson ett menar att det inte alltid är så frivil-

liga insatser som det sägs, att det är frivillighet under tvång om exempelvis klienten riskerar 

att hamna på gatan.  

Mycket av handläggararbetet handlar om att skriva dokument. Det kan vara yttranden, löpan-

de anteckningar, överklaganden och utredningar. Intervjuperson tre och ett upplever att det 

har väldigt stor betydelse vilka ord de använder när de skriver. De reflekterar över sin makt i 

sina bedömningar och utredningar. Vidare berättar intervjuperson ett att det blir skillnad i 

mötet om klienten självklart platsar inom målgruppen och behovet finns för insatsen. På ett 

möte där hon tidigt ser att det kommer att bli ett avslag tar hon emot ansökan men menar att 

hon förhåller sig på ett mer formellt sätt då och att klienten kanske kan tolka detta som makt-

fullt. Intervjuperson tre säger att han om han vet att det ska bli ett avslagsbeslut lägger upp 

utredningen för just ett avslagsbeslut. Det kan bli missförstånd med språket om klienten inte 

pratar svenska så bra beskriver intervjuperson fyra. Hon berättar att när hon känner att hon 

måste förklara väldigt tydligt både på grund av språksvårigheter för utrikesfödda och på grund 

av olika psykiatriska diagnoser, ibland ritar och kanske visar en tom utredning för att förklara. 

Hon tror att handläggare är vana vid vissa termer och begrepp som kan vara svåra för klienten 

att förstå samt verka byråkratiska.  
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…från ett litet annat håll för vi är så vana här med våra termer och 

våra papper och våran handläggning så vi har ett speciellt språk…de 

kan nog tycka att här sitter hon och är så formell och hon pratar om, 

ja, socialtjänstlagen och ansökningar och utredningar…att det är by-

råkratiskt man försöker ju att prata på ett annat sätt och jag hör ju att 

vi slänger oss med sånna ord som inkommit och framkommer… de är 

inte så svåra men det är inget man använder, som jag kanske aldrig 

använder annars… (intervjuperson fyra) 

 

Intervjuperson två anser det viktigt att vara tydlig i sitt språk. Hon menar att man inte kan sitta 

och prata ett språk som klienten inte förstår och att man ska anpassa sig beroende på vem man 

träffar, vara mänsklig. Ett svårt, byråkratiskt språk kan påverka kommunikationen negativt.  

…(klienter) som inte skulle acceptera kanske att en sockärring, ursäk-

ta begreppet, kommer och talar om för dem hur de ska leva sitt liv 

kanske och då kan man inte säga att jag tar din ansökan och kommu-

nicerar den enligt förvaltningslagen… utan där får man vara lite smi-

dig. (intervjuperson fem) 

Intervjupersonerna berättar om situationer där de känt sig i maktunderläge inför klienten. Si-

tuationerna uppstår inte ofta men händer då och då. En situation kan vara när de ska besöka en 

klient och inte vet vad de ska möta. Klienten kan må dåligt, vara arg och hotfull eller ha andra 

människor hos sig på besök. Intervjuperson ett uppger att hon inte så ofta tänker på makt och 

att hon borde tänka mer ur ett säkerhetsperspektiv än ur ett maktperspektiv. Intervjuperson 

fem berättar hur han tycker det blir rätt maktmässigt när man lyckats kommunicera och når 

fram till andra parten och hur det blir fel när man inte når konsensus. 

…när det blir bra så har man ju lyckats kommunicera och förklara var-

för omständigheterna är på det här sättet och när det blir fel då har 

man ju inte nått fram till varandra av olika skäl och ibland kanske det 

är orealistiskt att tro att man kan göra det. Men det blir naturligtvis fel 

att alltid ha den föreställningen…så både utöva makt och samtidigt 
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vara maktlös i vad man kan göra men samtidigt kanske det man kan 

göra är bra nog, så handlar det om, när handlar det om mitt behov av 

kontroll och när är saker bra nog? (intervjuperson fem) 

Många gånger kan handläggarna känna att de inte kan hjälpa till så som de skulle vilja. Ibland 

är klienten inte mottaglig för hjälp. Intervjuperson fyra upplever ibland en maktlöshet i att se 

svåra saker och inte kunna hjälpa, när människor mår dåligt och lever undermåligt. Hon berät-

tar att det finns risk för att man som handläggare inte är professionell när man blir ”insyltad” 

och att man inte alltid upptäcker det själv utan till exempel kollegorna påpekar det. Intervju-

person två beskriver att ofta när hon träffar en klient för första gången så är det i en period där 

klienten mår som sämst. Det kan ha gått lång tid innan klienten eller anhöriga söker hjälp vil-

ket kan ge frustration över att hjälpen inte kommer fort nog. Det finns en förståelse för fru-

stration och hotfullhet hos klienter. 

Analys 

Intervjuperson två berättar hur klienten måste lita till att hon handlägger ärendet på ett korrekt 

och bra sätt. Skau (2007) beskriver förhållandet mellan hjälpare och klient som asymmetriskt 

då hjälparen behöver ha makt för att ge hjälp. Det är hjälparen som har möjlighet och befo-

genhet att handla, ge hjälp. Man kan se intervjupersonens reflektion om maktobalansen, hur 

hon i sitt arbete försöker jämna ut maktrelation men att en viss obalans är svår att komma 

ifrån som att det finns inbäddat i handläggarrollen. Hon beskriver vidare hur klienten öppnar 

sitt hem och liv för handläggaren. Klientens hem går från en privat till offentlig arena (Skau 

2007). Trots att handläggaren är i klientens sfär så är det handläggarens villkor som gäller. 

Det är lätt att det glöms bort när mötet får karaktären av en fika. Även om stämningen är av-

dramatiserad och vänskaplig finns en dold form av makt i och med att handläggaren samlar in 

information till sin utredning och har hjälpapparaten i ryggen. I och med att människan bli 

klient så ändras vardagsspråk till ett mer byråkratiskt språk, fackspråk i mötet med handlägga-

ren. De termer som handläggaren använder blir mer legitima än vardagsspråket klienten an-

vänt och förs in i akter och journaler som dessutom används av andra professioner vilket un-

derlättar samarbetet (ibid.). Intervjuperson fyra beskriver hur hon upplever att de ”slänger” sig 

med termer som inte är svåra men inte vardagliga. Skau menar att detta fackspråk krävs för att 
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legitimera insatserna från hjälpapparaten. Fackspråket kan reproducera klientens underlägsen-

het som redan finns i mötet med handläggaren (jämför Billquist 1999). Många gånger anpas-

sar sig klienten efter fackspråket vilket visar på att det är starkast. Det vardagliga språkets 

förvandling till fackspråk kan beskrivas som nödvändig för att få hjälp av hjälpapparaten. 

Behovet måste omformas efter hjälpinsatsernas ramar. Intervjuperson fyra ger intryck av att 

vilja minska användandet av de byråkratiska termerna. Detta ger mindre legitimitet till bevil-

jandet av insatsen (Skau 2007).  

Tvångsomhändertaganden är en väldigt tydlig och formell makt. Handläggarens handlingar är 

legitima i den mån att de har en laglig rätt att utföra handlingarna, vad Weber (1983) kallar 

målrationell legitimitet. När intervjupersonerna i samråd med klienten formar insatserna utgår 

de dels ifrån lagen och riktlinjer men handläggaren gör också sin egen bedömning och tolk-

ning. Denna del av handläggningen har vad Weber kallar målrationell legitimitet eftersom 

aktörerna kommer överens om det. I utredningen är klienten utlämnad till handläggarens tolk-

ning av hans/hennes berättelse. Intervjupersonerna berättar om en skillnad i att skriva av-

slagsbeslut och bifall. Hur det använder orden påverkar uppfattningen av hur stort behovet är. 

Detta kan ses som att med hjälp av lagar och riktlinjer är handläggarna sina egna verktyg med 

mycket utrymme att handla efter eget huvud. 

Var gränsen går mellan frivilliga insatser och tvångsinsatser är teoretiskt sett väldigt tydlig. 

Var gränsen går i praktiken är däremot inte lika tydligt. Att ha alternativ men att det i prakti-

ken inte finns något att välja på kan ses som dold maktutövning. Järvinen (2002b) urskiljer 

den dolda makutövningen som en förstärkare av makten och beskriver makten som verksam-

hetsfältets makt inte handläggarens egen. Intervjupersonernas reflektioner om att språket kan 

verka byråkratiskt och att det kan förstärka maktobalansen mellan handläggare och klient kan 

appliceras på Järvinens tankar om att olika ”språk” försämrar kommunikationen. Detta kan 

förstärka känslan av den ojämna maktbalansen (ibid.). Intervjupersonerna tycks ändå lägga 

stor vikt vid att inte använda ett alltför komplicerat språk då de upplever det vara en fördel för 

klienten och för samarbetet.  

Handläggarna har kunskap och makt att göra det möjligt för klienten att förändra sin situation 

till det bättre. Då klienten inte vill ta emot hjälp är det inte konstigt att frustration uppstår hos 
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handläggaren. Deras position innebär ett stort ansvar vilket också kan påverka dem att känna 

frustration över att de inte kan göra något. Foucault anser att makt är ett styrkeförhållande där 

den ena parten påverkar den andres handlingsutrymme (Nilsson 2008). Handläggarna styr och 

påverkar klienten men intervjupersonerna urskiljer även händelser när de upplevt sig vara i 

underläge, när klienten styrt. Insatserna handläggarna erbjuder är frivilliga och man kan se att 

klienten tackar nej som ett sätt att vända på maktförhållandet när klientens uppfattning skiljer 

sig från handläggarens. Intervjupersonerna berättar om situationer där klienter blivit hotfulla 

och våldsamma, där de varit i maktunderläge. Foucault ser inte hot och våld som maktutöv-

ning utan som handlingar för att uttrycka missnöje och frustration, en protest mot handläggar-

nas maktutövning (ibid.).  

Organisatorisk makt 

I kommunerna skiljer sig insatserna, målgrupperna och arbetssätten åt något. Några intervju-

personer har nämnt att detta har betydelse för skillnader kommuner emellan i vårt resultat. 

Något flera av intervjupersonerna sett som en organisatorisk brist är att vissa persongrupper 

hamnar utanför systemet exempelvis personer med ADHD och lågbegåvning. 

I de gångerna det finns något att hänvisa till så gör vi det. Man har 

inga psykiska besvär, man kanske har en utvecklingsförsening eller 

lågbegåvning eller så men man har ingen utvecklingsstörning eller, 

alltså man kanske har ADHD som vi pratade om och man skulle verk-

ligen behöva det men det finns verkligen ingenting för den målgrup-

pen och då, det är ju det som är jobbigast för då finns det ju liksom 

inget att hänvisa till. (intervjuperson ett) 

Intervjuperson tre resonerar kring situationer med indirekt makt och ger som exempel att kli-

enten måste ansöka för att få hjälp och att sedan en utredning görs. Visserligen har man möj-

lighet att överklaga men hade man som till exempel missbrukare kunnat gå till ett behand-

lingshem och be om hjälp för att sen få det utan utredning hade det varit mer jämställt, tänker 

han.  
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…lite hur man väljer att organisera samhället, om man nu tänker att 

det skulle vara fritt för alla att anmäla sig någonstans och säga, jag be-

höver den här hjälpen, och så litar man på det och så får de det de vill 

ha utan att man utreder om de har behov eller inte, det beror på hur 

man organiserar samhället. (intervjuperson tre) 

Intervjuperson fem ser det som ett problem att klienten bli objektgjord så till vida att han/hon 

utreds i ett ärende. Han undrar vem som egentligen vill känna sig som ett objekt. Intervjuper-

son sex vet om att han har makt, men försöker förminska den och även om han har det i bak-

huvudet försöker han i mötet vara som vem som helst. Vidare beskriver intervjuperson tre att 

insatsen blir aktuell först när klienten uppfyller insatsens kriterier. Två intervjupersoner pratar 

om boendestöd, att det är ett flexibelt stöd som man kan forma mycket utefter klientens be-

hov. Trots detta beskriver intervjuperson fem att det skiljer sig mellan lagens mening av be-

hov och behov och önskningar som inte kan tillgodoses. Detta beskriver även intervjuperson 

fyra och säger det finns tillfällen då klienten ansöker om saker som inte finns. Intervjuperson 

tre beskriver en situation, lite ironiskt, som han upplever som jobbig.  

…man vill bevilja nåt men man får inte det, eller, av chefen, tycker 

inte det…och sen så måste man gå och dessutom säga det till den kli-

enten och då är det inget bra, då är det jävligt roligt kan jag säga när 

man inte själv tror på det. (intervjuperson tre) 

Flertalet av intervjupersonerna urskiljer antalet platser inom särkilt boende som en brist i 

kommunens organisation. Många kommuner får köpa platser av andra kommuner. Intervju-

personerna känner sig frustrerade över att inte kunna ge klienten särskilt boende när de ser ett 

behov. Intervjuperson ett uttrycker det ”man bara håller personerna över vattenytan…”. Inter-

vjuperson fem beskriver hur de i hans kommun resonerar restriktivt när de beviljar insatsen 

särskilt boende. Han säger att när de tagit det beslutet så vet politikerna att deras bedömning 

är adekvat. Handläggarna har kriterier och riktlinjer att hålla sig till för beviljandet av olika 

insatser, om klienten inte uppfyller kriterierna får de inte insatsen. Intervjuperson fyra berättar 

om hur hon, när hon inte vet om en klient uppfyller kriterierna eller inte samlar in mer infor-
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mation för att göra en säkrare bedömning. Behöver hon då inhämta information från andra ex. 

läkare och psykolog så gör hon det efter klientens samtycke.  

En riktlinje kan vara att en kommun har som krav att klienten skall ha haft kontakt med psy-

kiatrisjukvården i en viss tid. Intervjuperson fyra tycker det ibland kan vara svårt för att hon 

inte kan gå förbi kommunens riktlinjer, då hon ändå ser ett behov och tidiga insatser kan in-

nebära att senare insatser inte behövs. Flera av intervjupersonerna berättar att de kan känna 

sig styrda av kommunens ekonomi, men de framhåller att klientens behov alltid kommer i 

första hand. Två av intervjupersonerna märker av att det är en ekonomisk kris genom att be-

hoven skall vara väldigt tydliga och insatserna välbefogade. De menar att det blivit svårare. 

Intervjuperson fyra vet att kommunen ska snåla men säger att de inte fått några direktiv. Hon 

resonerar vidare kring att handläggningen ändå är en behovsbedömning och säger att hon har 

svårt att se hur sådana direktiv skulle se ut om hon fick några. Intervjuperson fem berättar om 

tillfällen han känner att det inte går att hjälpa fastän han kan bevilja insatser, en maktlöshet att 

inte kunna hjälpa som han vill: 

…ja eller som andra skulle vilja, med åren blir det oftare så faktiskt att 

man blir lite luttrad och känner att det, man får någon situationsanpas-

sad bedömning där kring att man vet när man kan göra skillnad och 

när man inte kan göra det…av erfarenhet vet man vad man inte kan 

göra någonting åt, ofta är det med anhöriga där som har svårt att förstå 

hur systemet verkar, och när man kan falla emellan va. (intervjuperson 

fem) 

Analys 

Foucault ser att makten finns innan institutionerna och att de reproducerar, återskapar makt i 

sin uppgift (Nilsson 2008). Flera intervjupersoner påpekar en organisatorisk brist i att inte 

kunna hjälpa personer med symtom som inte är helt vedertagna som kriterier för insatser. Det-

ta kan ses som att organisationen, genom handläggarna, utövar sin makt då den utesluter 

människor med vissa symtom, som inte uppfyller kriterierna. Detta påtalar flera av intervju-

personerna som en brist och likaså bristen på platser inom särskilt boende där intervjuperson 
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ett uttrycker det som att ”man bara håller personerna över vattenytan…”. Detta känns frustre-

rande.  

Det byråkratiska sättet att hantera och organisera den sociala hjälpen kan ses som nödvändig 

för att det sociala arbetet och dess administration ska fungera (Weber 1983). Intervjuperson 

två påtalar att redan när en klient behöver ansöka och genomgå en utredning för att få hjälp är 

klienten utsatt och utpekad. Han menar att om själva utredningen kunde bortses ifrån så skulle 

förhållandet mellan hjälpare och hjälpt vara mer jämlikt och i själva utredningen ligger myck-

et av ojämlikheten. Detta för att klienten då inte behövt utredas. Hur det sociala arbetet skulle 

se ut utan organiserad hjälp kan vi bara fantisera om. 

Intervjuperson fem reflekterar över att klienten blir ett av alla ärenden, objektgjord. Han frå-

gar sig vem som vill bli det? Han upplever en maktlöshet i att inte kunna hjälpa då som han 

beskriver att klienten faller mellan stolarna mellan systemen. Skau (2007) menar att klientens 

identitet, egna handlande och beslutsfattande kring sig själv tas ifrån honom/henne. Klienten 

måste underkasta sig organisationens regler och handläggarens bedömning tar över. Handläg-

garens sätt att arbeta kan förstärka eller förminska den negativa känslan av att bli ett objekt.  

Intervjuperson tre berättar om en jobbig situation där han ser klientens behov men hans chef 

säger nej. Om vi ser detta utifrån Webers (1983) tankar om mål- och värderationellt handlan-

de så handlar intervjupersonen målrationellt efter sin chefs bedömning om vad målet är. Detta 

stämmer inte överens med hans egen bedömning. Han upplever det som en konstig situation 

att motivera ett beslut som går emot hans bedömning. Han handlar inte värderationellt efter-

som handlingens värde inte kan tas hänsyn till på grund av chefens beslut. Handlingens legi-

timitet är målrationell på grund av att chefen, genom handläggarens handlande, når målet han 

strävat efter. 

Makt som spindeln i nätet 

Intervjupersonerna beskriver sin handlingsfrihet som ganska bra, så länge klienten tillhör 

målgruppen lägger intervjuperson ett till. De blir inte ofta ifrågasatta av chefer och social-

nämnd men behöver naturligtvis kunna argumentera och motivera sina beslut, speciellt för 

insatser som är dyrare. För intervjuperson fem är första reflektionen kring makt: 
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På ett individualpsykologiskt plan kan det ju handla om, bli vid makt, 

ha egenmakt, kontroll över sin situation, mångfacetterat… jag äger 

min tid helt självständigt…men i sättet att jobba i ärenden också, har 

vi ju alltså, det finns ju stora möjligheter att göra efter eget huvud 

egentligen, bara man kan argumentera för sin sak. (intervjuperson 

fem) 

Intervjuperson tre berättar att han förr frågade om allt men att han nu litar mer på sig själv och 

har blivit säkrare. Han upplever också att hans chefer har ett större förtroende för honom nu 

mot när han var ny. Även intervjuperson fem beskriver sig som mer noggrann med formalia 

när han var ny i handläggarrollen. Han menar att han blivit slarvigare i betydelsen av att han 

har en mer avdramatiserad syn på formalia vilket han anser kan vara en fördel när man jobbar 

med personer med psykiskt funktionsnedsättning.  

Intervjuperson ett upplever att hon har stor frihet att formulera uppdragen i samråd med den 

enskilde som har stort inflytande. I frågor om hur intervjupersonerna lägger upp sitt arbete 

svarar de att de är fria att göra mycket hur de själva vill. De kan träffa klienten på kontoret, 

hemma hos klienten, på stan eller under sysselsättning samt på sjukhusens psykiatriavdel-

ningar. Ofta är det klienten som får önska var han eller hon vill träffas och att till exempel 

träffas i hemmet beskriver intervjupersonerna, både kunna vara en trygghet och fördel samt en 

nackdel och för privat.  

Intervjuperson tre berättar hur en del klienter har en uppfattning om vilken insats de vill ha 

men kanske inte vet vilka andra insatser som finns. Han frågar sig vidare om det är makt när 

man styr in, upplyser, motiverar till insatser som skulle kunna passa bättre för klienten. Inter-

vjuperson ett anser sig ha en stor frihet i vilken hjälp hon föreslår. Om klienten inte vet vad 

som finns menar hon att hon lägger upp nivån och ger förslag. Vidare berättar hon att om kli-

enten säger nej, eller inte är intresserad av den insatsen, fortsätter de att diskutera vad som 

passar bäst. Det kan vara en fördel för klienten att man kommer med förslag om klienten själv 

inte har förmåga till det. Intervjuperson fyra beskriver en händelse där hon fick tillsägelse av 

sin chef om att klienten behövde särskilt boende annars hade det resulterat i hemlöshet eller 

att klienten blivit skickad tillbaka till sitt hemland. 
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 …då kände jag att hon kan ju inte välja här… Och klart då använde 

man ju sig av sin makt och kanske pondus… då fick jag ju säga att du 

har ju inget val här, det gjorde hon ju då till slut men… vad hade hon 

för val i detta? (intervjuperson fyra) 

Intervjupersonen berättar att historien slutade väldigt gott och att hennes handlande känns rätt 

men poängterar att man får akta sig. Det var en balansgång som tål att diskuteras. Intervjuper-

son fem berättar om en klient som uppenbart behövde deras hjälp men som inte vill ha med 

psykiatrin att göra bland annat på grund av erfarenheter inom tvångsvård. Han ansåg att det 

berodde på bristande sjukdomsinsikt men menar att det finns något sunt i att vilja leva sitt liv 

på det sätt man vill. Han menar att i en sådan situation får han vara smidig för att inte 

”skrämma klienten”. Samtliga intervjupersoner har upplevt att inte kunna motivera klienten, 

till exempel när klienten erbjudits många olika insatser men tackat nej och sedan anhöriga 

ringer för att höra varför man inte gör något åt situationen. Det kan också vara svårt att kom-

municera bland annat på grund av sjukdom och att vissa klienter är väldigt tystlåtna. Intervju-

person ett beskriver det svårt att motivera en person som inte lever i samma verklighet som 

henne och känner ibland att insatser blir frivilliga fast under tvång till exempel om en klient 

riskerar att hamna på gatan. Avböjer klienten hjälp så kan hon dock inget göra. Hon beskriver 

sitt sätt att motivera som att det är till gagn för klienten. Vissa klienter tycker det är jobbigt att 

träffa henne som handläggare, vågar inte prata och vill ha förslag på insatser. Utan dessa för-

slag finns det risk för att inte det blir någon ansökan. Intervjuperson två menar att det är en 

maktställning om klienten inte vet vilken hjälp som finns att få och handläggaren inte infor-

merar. Intervjuperson tre beskriver hur en del klienter har kännedom om en insats och därför 

bara söker den insatsen. 

…sen vet jag inte, de vet kanske inte så mycket om något annat men då 

kan man ju liksom styra in, man kan berätta eller upplysa, det beror sig 

på hur man ser på det, man kan ju upplysa människor och säga att vi har 

någonting här som egentligen passar mycket bättre. Så, samtidigt så, är 

det makt då? (intervjuperson tre) 
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Våra intervjupersoner anser samtliga att de har ett samordningsansvar, har många bollar i luf-

ten och fungerar som spindeln i nätet. Handläggarrollen innebär en mängd olika kontakter 

med klienter, anhöriga och andra professioner som inte alltid är problemfria. Intervjuperso-

nerna har uttryckt problemen i ord som exempelvis: okunskap, okunnighet och brist på förstå-

else. Flera av intervjupersonerna säger att samarbetet med andra professioner, ofta i lands-

tingets regi, kan innebära vissa svårigheter. De upplever att kunskapen och förståelsen för vad 

handläggarrollen innebär och deras arbete är liten och att det skapar problem. Intervjuperson 

tre berättar att det inte är ovanligt att personer inom sjukvården ser saker på ett helt annat sätt 

än vad han gör. Detta har även intervjuperson fem upplevt. 

…däremot så tycker jag med risk att avslöja mig att utöva makt mot 

personer som, det kan handla om samverkanspartners som har andra 

förväntningar på mig än vad jag tycker jag kan ge…(intervjuperson 

fem) 

Flera intervjupersoner beskriver händelser där det i klientens läkarintyg står att han/hon har 

rätt till insatser och hur olika professioner, anhöriga och klienten själv kan pressa handlägga-

ren för ett bifall.  

…om läkaren har sagt att du ska har det här och du tillhör den här 

målgruppen och så skriver de ett jättefint intyg om: nu ska du få sär-

skilt boende och så kommer jag där och säger att nja. att jag inte ser 

det riktigt så och så blir…upp till kamp…de har ju läkare med sig i 

ryggen…det klart man hamnar i maktunderläge där…så det är inte all-

tid vi som har maktövertaget. (intervjuperson ett) 

Intervjuperson fyra beskriver hur rollen som handläggare medför att hon får tillgång till 

mycket information. Detta tycker hon innebär makt. Hon ger ett exempel där hon efter att 

klienten försökt att få tag i en handläggare inom ett annat område i det sociala verksamhetsfäl-

tet men inte lyckats blir uppringd av handläggaren efter att hon skickat ett mail. Hon berättar 

vidare om att det kan vara negativt att ha tillgång till många kontakter, det kanske exempelvis 

inte är lämpligt att hon är inblandad i familjerådgivning eller försörjningsstöd och att hon får 

säga stopp. Hon beskriver vidare hur hon lätt dras in och blir för involverad i klienten. Hon 
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upplever att det kan vara svårt att ta sig ur situationen. Ibland händer det att en klients anhöri-

ga ringer för att prata. Det gör att hon får information om klienten som hon inte skulle fått 

annars. Den informationen ska hon inte använda men det är svårt att radera den ur huvudet. 

Intervjuperson fem berättar om kommunaliseringen som gav kommunen ett stort ansvar sedan 

psykiatrireformen. Han beskriver samarbetet mellan kommun och landsting som bra men me-

nar att de är långt ifrån varandra organisatoriskt sett och att det finns ett glapp emellan syste-

men.  

Analys 

Intervjupersonerna uppger att de har stor handlingsfrihet. Enligt Järvinen (2004) skapar hand-

läggaren klienten utifrån de organisatoriska ramar som finns. Intervjupersonerna menar att de 

har möjlighet, makt att forma insatserna efter klientens behov och ger boendestöd som exem-

pel på en formbar insats. Frågan är hur individinriktade insatserna kan bli om det finns ett 

fåtal insatser att få? Järvinen beskriver hur socialarbetaren, uppbackad av systemet, har till-

gång till information och resurser, insatserna. Det är deras arbete att förmedla och distribuera 

hjälpen staten erbjuder (ibid.). Även om intervjupersonerna upplever att de har stor handlings-

frihet kan det diskuteras. Billquist (1999) menar på att socialsekreterare inte kan agera ”fritt” 

för att de är styrda av de organisatoriska ramar som finns. Intervjupersonerna berättar om hur 

de ser det som deras uppgift att informera och upplysa klienten om vilken hjälp som finns att 

få och beskriver både för och nackdelar med att ha möjlighet till många kontakter. En negativ 

aspekt är att andra hjälpande professioner har dålig förståelse för vad deras roll och uppdrag 

innebär. Socialarbetare framställer sig ofta som maktlösa och de skulle vilja ha mer makt för 

att kunna hjälpa. Järvinen (2002a) anser tvärtom att det finns för lite regler och begränsningar 

i deras arbete. Kan handläggarnas flexibla handlingsfrihet att forma arbetet efter eget huvud 

göra att andra professioner och kanske allmänheten i stort har dålig kunskap om deras roll? 

Samtidigt beskriver intervjupersonerna hur deras roll öppnar dörrar för kontakter med andra 

delar av organisationen. 

Samtliga intervjupersoner har upplevt svårigheter i att inte kunna motivera klienten, till exem-

pel när klienten erbjudits många olika insatser men tackat nej. Foucault beskriver maktsituatio-

nen som att personen som är i överläge kan styra och leda, motivera, personen i underläge åt ett 
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visst håll (Nilsson 2008). Samtliga intervjupersoner berättar händelser om hur de på olika sätt 

motiverat eller inte lyckats motivera klienter. Intervjuperson fyra beskriver en situation där hon 

använde sin makt och pondus till att motivera klienten och upplever att klienten inte hade något 

egentligt val. Hennes chef hade gett henne direktiv om att ordna en speciell insats för klienten. I 

denna situation stämde hennes och chefens bedömning överens vilket gör att hon handlar mål-

rationellt för att nå den avsedda effekten. Det togs väldigt lite hänsyn till klientens önskan, även 

om önskan grundade sig i en bristande insikt gällande sin bostadssituation. Ur en etisk aspekt 

och ett värderationellt handlande är hänsynen till de etiska aspekterna viktigare än att nå målet. 

Legitimiteten blir målrationell i den bemärkelsen att chefen tagit ställning till åtgärden och gett 

den legitimitet (Weber 1983).  

Flertalet beskriver hur de i början av yrkeslivet var mer osäkra på den administrativa delen av 

arbetet såsom lagtexten samt att tolka klientens behov på rätt sätt. Applicerar vi Foucaults 

teori om kunskap/makt kan vi se att intervjupersonernas bedömningar med tiden ändras i ka-

raktär. Intervjupersonerna upplever de att de lärt sig rutiner och pappersarbete samt att de bli-

vit säkrare på sin egen tolkning. Kunskap ger makt och att utöva makt kräver kunskap, det ena 

förutsätter det andra och det finns ett ömsesidigt beroende. Att veta att man gör rätt minskar 

rädslan för att göra fel (Nilsson 2008). Genom erfarenheten ökar kunskapen och handläggar-

nas trygghet i bedömningen ökar.  

Handläggare samlar till sina utredningar in information för att kunna göra en korrekt bedöm-

ning om klientens behov. Intervjuperson fyra berättar om hur hon vid tillfällen tycker att hon 

får för mycket information, information hon egentligen inte skulle fått tillgång till. Hon ser en 

fördel med att i rollen lätt kunna få tillgång till information men samtidigt kan dessa möjlighe-

ter till kontakter ge henne för mycket information, om sådant som inte är relevant för utred-

ningen. Skau (2007) menar att handläggaren behöver överväga hur mycket information som 

behövs, hur den ska samlas in och vem som ska få ta del av den. Hon skriver vidare att hand-

läggaren inte delar med sig av motsvarande information och att det bidrar till ett ojämnt, 

asymmetriskt maktförhållande. 

Intervjupersonerna uppger att det är flexibelt var mötet sker. Skau (2007) ser detta som en fak-

tor som påverkar den asymmetriska maktrelationen. När mötet sker på handläggarens kontor är 
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ramarna och syftet med mötet klarare än om handläggaren gör hembesök. Syftet med mötet är 

fortfarande det samma men ramarna är mer otydliga vilket kan göra att handläggarens makt blir 

dold. Ett möte i klientens sfär kan stärka klienten och göra henne/honom tryggare samtidigt 

som det kan bli allför privat att släppa in handläggaren i sitt hem.   

Flertalet av intervjupersonerna beskriver kontakten med landsting och speciellt läkare som pro-

blematisk. De upplever att läkaren är van att styra och att han/hon många gånger vill bestämma 

över hur insatser från kommunen ska beviljas hans/hennes patient. Läkare har genom sin läkar-

legitimation en större makt mot exempelvis socionomer som inte har någon form av legitime-

ring (ibid.). Det kan uppstå tvister när handläggaren säger nej till insatsen, läkaren med sitt in-

tyg anser klienten ska få, för att hon inte fått en ansökan. Oförståelsen mellan professionerna 

har intervjupersonerna definierat som okunskap för vilka roller den andra parten har.  

Bemötandets makt 

…många som träffar en första gången är väldigt nervösa…jag känner 

att de möter mig som en maktperson. Man är liksom väldigt, man har 

städat och man har tagit sina sista pengar och köpt en prinsessbakelse 

till mig och man har…verkligen ansträngt sig liksom och man märker 

hur nervös personen är men sen tycker jag oftast att det kanske bara är i 

första stunden… alltså det ligger i själva samtalet att det är ganska lätt-

samt, oftast. (intervjuperson ett) 

Intervjuperson ett tror att det gör skillnad i första mötet med klienten om man kommer en 

eller flera till möten och hur man är klädd, exempelvis ”kostym och portfölj”. Hon säger att 

hon i mötet försöker vara så avslappnad som möjligt så att hon inte utstrålar makt. Intervju-

person sex beskriver hur klienter kan se på den sociala hjälpapparaten som en svårarbetad, 

tung organisation där fyrkantiga människor sitter och läser lagtext. Intervjuperson fem menar 

på liknande sätt att vissa klienter skräms av det byråkratiska i arbetet och därför arbetar han 

på ett avdramatiserat sätt. Det innebär att ärendegångar inte är så tydliga vilket han kan se 

som en brist ut rättssäkerhetsperspektivet men att det finns fördelar. Han ser detta som dold 

maktutövning och säger att den dolda makten trots fördelar kan vara provocerande för klien-

ten.  
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Samtliga intervjupersoner berättar att det skiljer sig i deras sätt att bemöta klienten beroende 

på vem de ska träffa och vilket möte de ska ha. Beroende på mötets karaktär skiljer sig graden 

av ett mer formellt eller mer personligt bemötande. Intervjuperson fem beskriver det som att 

man blir mer formell när omständigheterna kräver det och mer personlig när omgivningen 

tillåter. I vilken grad handläggaren behöver vara formell och personlig tycker sig flera inter-

vjupersoner känna av på situationen man befinner sig i. Var mötet ska vara kan ha stor bety-

delse och intervjupersonerna är flexibla i frågan om var mötet ska hållas. Det är mycket upp 

till klientens önskemål. 

Intervjuperson fyra försöker vara mer formell vid de första mötena, så klienterna känner sig 

professionellt tillmötesgångna och får korrekt information. När man sen lär känna varandra 

kan man trappa ner graden av formellt bemötande. Intervjupersonerna beskriver hur de i mö-

ten med klienter de har en bra relation till kan vara mer av den personliga karaktären. Inter-

vjuperson två beskriver att när hon gör en uppföljning tillsammans med en boendestödjare får 

mötet mer en karaktär av att man sitter och pratar och tar en fika ihop. Intervjuperson fem 

beskriver de härligaste mötena som de där man möts på ett ”avdramatiserat mellanmänskligt 

plan”. 

Att vara personlig anser intervjuperson fyra också kunna handla om att dela med sig och visa 

empati. Det kan hända i mötet att klienten blir ledsen och då lyssnar och delger hon lite av sig 

själv. Hon vill försöka förstå klientens situation även om hon inte kan det fullt ut. Hon upple-

ver det som viktigt att fråga klienten om hon förstått rätt samtidigt som att hon vill vara tydlig 

så att klienten inte missförstår och tror att han/hon fått bifall innan beslutet är fattat. Hon be-

skriver hur hon har klientens förtroende och makt att förvalta klientens berättelser. Hon menar 

att om klienten har en svår livssituation och historia så blir det väldigt tydligt när hon skriver 

en utredning. Hon reflekterar inte över det i mötet med klienten men när hon sitter vid skriv-

bordet och renskriver sina stolpar till olika sammanhang så får hon en annan bild av hur deras 

livssituation ser ut.  

…det blir ju en människoberättelse, din livshistoria. Då tänker jag ofta 

på att du berättar så mycket för mig, du träffar mig kanske tre gånger 

och berättar om, jag frågar ju naturligtvis också, jag frågar om din 



 

 

 

36 

 

barndom, din bakgrund, din skola, hur du har det, hur du hade det och 

liksom hur ser det ut nu? Har du barn, är du gift, hela ditt liv på nåt vis 

samlar jag ju in ganska komprimerat och så skriver jag det i min ut-

redning. Ibland när man läser så tänker jag att här har jag en berättelse 

om dig…jag tänker att det är väldigt stort. Alltså det är ju ditt liv som 

ligger här i mitt stycke… här har jag ju fått alla de här uppgifterna och 

det här ska jag förvalta och skriva ner på ett bra sätt så att du känner 

dig nöjd. Och att det stämmer med det du har berättat, så tänker jag 

mer. (intervjuperson fyra) 

Flera av intervjupersonerna uppger att de i möte med andra professioner använder sig av ett 

mer formellt bemötande. Intervjuperson fem berättar om en situation där samverkanspartners 

har dålig ”koll” på handläggares funktion och menar att det krävs ett mer formellt bemötande 

för att klargöra handläggarrollen. Intervjuperson tre beskriver hur han tar på sig en ordförar-

roll och intervjuperson fem berättar på ett liknande sätt hur han medvetet kan använda ett mer 

formellt bemötande för att klargöra sin roll som handläggare i samverkansmöten. 

Även i möte med en klient kan ett mer formellt bemötande behövas och ett exempel beskriver 

intervjuperson tre vara om klienten är mycket sjuk, utåtagerande eller hotfull. Klientens dia-

gnos har också betydelse för hur formellt bemötandet behöver vara menar intervjuperson fyra 

och sex. Vissa diagnoser gör att det krävs en större tydlighet, mer formell tydlighet för att 

klienten ska förstå.  

Analys 

Intervjuperson fem har identifierat det Skau (2007) kallar dold maktutövning, att klienten inte 

är medveten om den makt handläggaren har i mötet. Handläggaren kan medvetet förminska 

eller dölja sin makt. Intervjuperson fem tycker att det kan ha sina fördelar då klienter som är 

främmande för den byråkratiska ärendegången lätt skräms bort av handläggarens makt. Skau 

(ibid.) menar att det är viktigt att inte dölja sin makt för att det då blir svårare att kontrollera 

och styra den. Om makten förnekas kan handläggaren vilseleda sig själv och klienten i utred-

ningen. Att handläggaren delar med sig på ett empatiskt sätt kan leda till att klienten känner 

sig mer bekväm i mötet, att kommunikationen dem emellan kan bli mer lättsam och att hand-
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läggaren ger intrycket av att vara mänsklig (Skau 2007). Intervjuperson fyra upplever en stor 

ödmjukhet inför att förvalta klientens livsberättelse. Hon tycker det är stort och vill göra sitt 

yttersta för att klienten ska känna sig rätt uppfattad. Skau diskuterar likt Weber att medmänsk-

lighet (ett personligt bemötande) och professionalitet (ett formellt bemötande) inte är var-

andras motsatser utan kompletterar varandra. Att handläggaren kan identifiera sig känslomäs-

sigt med klienten kan medföra att hon/han gör ett bättre jobb. 

Intervjuperson sexs svar om hur klienter kan uppfatta organisationen som tung kan genom 

Webers teori förklaras som att det är en nödvändighet för att ge organisationen och dess arbe-

te legitimitet. Byråkratiseringens negativa aspekter såsom att den är trög ger samtidigt dess 

fördelar, att arbetet är styrt genom lagar och regler gör att det finns en trygghet i hur arbetet 

utförs (Weber 1983).   

Sammanfattning och avslutande diskussion 

Vi har fått ta del av sex psykiatrihandläggares erfarenheter av sin maktposition. I intervjuerna 

har det framkommit hur de ser på sin maktposition och hur det kan påverka i mötet med klien-

ten. Det finns tillfällen för handläggarna att förminska och förstärka den maktmässiga ojäm-

likhet som finns. I intervjuerna med handläggarna har vi urskiljt olika typer av makt, teman, 

som vi har döpt och satt ord på. Genom detta har vi besvarat frågeställningar och syfte. Vi 

använde oss utav Webers, Skaus och Järvinens teorier för att analysera resultatet. Syftet var 

att förstå psykiatrihandläggares erfarenheter av sin maktposition, gentemot klienten, i sin yr-

kesutövning. Vi ville undersöka hur psykiatrihandläggares maktposition påverkar i mötet med 

klienten samt vilka olika typer av makt som kunde urskiljas i psykiatrihandläggares yrkesut-

övning. I intervjupersonernas svar har vi kunnat urskilja fem olika teman med typer av makt 

samt faktorer som spelar in i den ojämna maktrelationen mellan psykiatrihandläggare och 

klient. Dessa teman är den gode hjälparen, makten att tolka och bedöma, organisatorisk makt, 

makt som spindeln i nätet och bemötandets makt. Resultat har vi redovisat med tillhörande 

analysavsnitt. Vi kom med hjälp av en kvalitativ metod och intervjuer med psykiatrihandläg-

gare fram till några slutsatser vi redogör för nedan.  
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Samtliga intervjupersoner trivdes på sitt jobb och en bidragande faktor till detta var att insat-

serna de tillhandahöll var frivilliga. I deras svar har vi kunnat utläsa att de har olika typer av 

makt (även om det ibland kallas möjligheter, resurser…) men att de inte ser sig själva som 

personer med makt. Vi har valt att se på makt som ett värdeneutralt begrepp och negativt lad-

dade ord såsom maktmissbruk, kränkningar och övergrepp som effekter av ett felaktigt 

maktutövande. I resultatet kan vi se att medvetenheten kring maktpositionen finns där trots att 

den diskuteras och reflekteras över i en liten skala i det vardagliga arbetet. Intervjupersonerna 

tyckte i början att själva begreppet makt var främmande men under intervjuns gång kunde 

ändå begreppet makt diskuteras, det blev mindre främmande. Vi blev förvånade över inter-

vjupersonernas första inställning till makt men insåg att det var själva ordet och inte fenome-

net som var främmande för dem. Många gånger används andra ord och termer för makt vilka 

kan ha en mindre negativ klang. Under intervjuerna diskuterades begreppet makt i olika skep-

nader, även om det inte diskuterades direkt. I enlighet med Järvinen och Skau tror vi att det är 

av stor vikt att man diskuterar och tänker utifrån begreppet makt i sin yrkesutövning för att 

förhindra maktmissbruk och andra negativa konsekvenser. Socialstyrelsens publikation (Soci-

alstyrelsen 2008) belyser vikten av att det finns en kunskap och förståelse för den utsatthet 

personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha erfarenhet av. Vi menar att om man inte är 

medveten om sin makt så kan man inte ändra på sitt sätt att hantera den. Även om makten är 

osynlig så finns den och behöver tas i beaktning.  

Handläggarna har en form av utrednings- och tolkningsmakt genom bedömningen av klien-

tens behov. De anser att det har betydelse vilka ord de använder och hur de lägger upp arbetet. 

Med stöd av teori och forskning upplever vi att ett byråkratiskt språk till viss del är nödvän-

digt, även om behovsbedömningar är individuella så krävs en viss form av struktur, för att 

göra arbetet mer hanterbart. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan det byråkratiska språket ses 

som en fördel, genom att det blir överförbart mellan olika instanser. Att tona ner det byråkra-

tiska språket kan bidra till kontakten med myndigheten förenklas för klienten visar våra resul-

tat. Vi tycker att det kan vara en fördel att använda sig av klientens språk då det kan göra kli-

enten mer bekväm i situationen, men att ett visst mått av ett byråkratiskt språk är nödvändigt 

för att klargöra handläggarens roll och deras uppgift. En nackdel kan vara att handläggaren 

redan efter första intrycket bestämmer sig för ett avslag och därefter anpassar den vidare kon-
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takten/utredningen till just ett avslagsbeslut. Att handläggaren handlar på olika sätt ger klien-

terna olika förutsättningar för att få fram sina önskemål. Det första intrycket präglar hur den 

vidare kontakten blir. Att alla sökande skall ha samma utgångsläge kan tänkas självklart, men 

att handläggaren tidigt i kontakten med klienten bestämmer sig för beslut kan visa på att alla 

inte får samma möjligheter. Vi menar att handläggaren bör ha ett öppet sinne under hela ut-

redningen för att ta till vara på klientens berättelse och önskemål. Intervjuperson fem berätta-

de att han fick någon slags situationsanpassad bedömning och att han med åren lärt sig när 

man kan ”göra skillnad och när man inte kan det”. Beroende på om man är ny på arbetsplat-

sen eller har erfarenhet varierar upplevelsen av makt samt sättet att hantera den. Handläggarna 

blev med tiden mer erfarna och trygga i sin bedömning. De kände att de kunde lita mer till sig 

själva till skillnad från när de var oerfarna och lutade sig mer tillbaka på det formella. Detta 

kan kopplas ihop med förhållandet mellan kunskap och makt som Foucault skrivit om. Vi 

funderar över om erfarenhet kan göra handläggaren immun, att man kanske med åren blir mer 

loj och får en känsla av att man inte kan hjälpa alla? 

Hur handläggarna använder sig av språket och att de inte ser sig som personer som utövar 

makt har vi genom Järvinen och Skau definierat som en osynlig eller dold makt, vilket även 

Billquist urskiljt. Går det att komma ifrån att ha ett byråkratiskt språk vid handläggning för att 

minska maktobalansen? Det byråkratiska språket ger rättssäkerhet genom att det i stort är likt 

kommuner emellan och att likaså klienten får liknande information. Om det byråkratiska 

språket är en förutsättning för att få hjälpinsatser kommer maktobalansen mellan klient och 

socialarbetare fortsätta att vara ojämn. Ska den vara symmetrisk? Eller är en asymmetrisk 

relation en förutsättning för det sociala hjälparbetets organisation? Vår slutsats är att en 

asymmetrisk maktrelation inte går att undgå då handläggaren har möjligheterna att ge hjälp 

som klienten vill ha. En uppmärksamhet och medvetenhet kring handläggarnas maktutrymme 

kunde synliggöra den dolda makten och minska förutsättningarna för ett negativt maktutövan-

de, negativa effekter, i maktutövningen.  

Vidare har vi kunnat urskilja en form av maktlöshet vad gäller organisatoriska brister. Många 

gånger upplever sig handläggarna inte kunna hjälpa såsom de eller klienten skulle vilja. Bill-

quist beskriver detta som att det på socialkontoret förekommer en lokal förvaltningskultur. 

Förvaltningskulturen utgör tillsammans med regler och riktlinjer handlingsutrymmet för hand-
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läggarna. Handläggarna anser sig ha makt i och med sina kontakter med olika professioner 

och inhämtar information från dem samtidigt som deras roll som spindeln i nätet kan medföra 

att deras roll är oklar vilket de anser kunna vara frustrerande. Intervjupersonerna anpassar 

graden av ett formellt och ett personligt bemötande beroende på vilket möte de ska ha. De har 

makten att styra vilken karaktär mötet skall få. Vi ser att handläggarnas sätt att lägga upp kon-

takten med klienten, var mötet ska ske och vilket bemötande de har, är fritt men att de organi-

satoriska ramarna samt förvaltningskulturen styr deras handlingsutrymme. 

För vidare studier kunde ett klientperspektiv vara intressant då konsekvenserna och upplevel-

serna av den asymmetriska relationen och dess effekter kunde ge klienternas åsikter och syn-

sätt. Även att studera den asymmetriska relationen genom exempelvis observationer kunde 

vara intressant för vidare studier. Det kunde belysa ämnet ur ett maktperspektiv vilket kunde 

bidra till ökad förståelse av fenomenet makt.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi heter Ellinor Carlsson och Renate Höjd. Vi går den näst sista terminen på socionompro-

grammet på Växjö universitet. Som en del i utbildningen ingår att skriva en uppsats och vi vill 

i vår uppsats undersöka vilka erfarenheter handläggare inom psykiatrin har av sin myndig-

hetsutövning/makten i sin profession i mötet med klienten.  

 

Vi vill med detta brev be dig medverka i en intervju, på cirka en timme. För att underlätta för 

dig har vi tänkt att intervjun kan ske på din arbetsplats eller annan plats som du finner lämp-

lig. Vi har förberett en del frågor men hoppas att intervjun ska få formen av ett samtal kring 

det aktuella ämnet. 

 

Vi vill gärna spela in samtalet på band för att minska risken för misstolkningar. Vi försäkrar 

dig att du kommer att vara anonym, att ingen annan än vi och eventuellt vår handledare och 

examinator kommer att ta del av det inspelade materialet. För att inte kunna urskilja vem som 

sagt vad kommer vi att använda oss av fiktiva namn. Materialet kommer bara att användas i 

denna studie och kommer sedan förstöras. Om du vill får du läsa vår sammanställning av in-

tervjun samt den färdiga uppsatsen. Genom att medverka till intervjun samtycker du till ovan-

stående, du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Har du några frågor kring vår studie 

eller om intervjun, är du välkommen att ringa eller maila oss. I annat fall kommer vi att höra 

av oss till dig inom de närmsta dagarna för att boka en intervjutid som passar.  

Vi ser fram emot din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ellinor Carlsson & Renate Höjd 

 

Ellinor  Renate  Handledare: Eva Skogman  

************ ************ ************ 

************ ************ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat som handläggare inom psykiatri? 

Vad har du för tidigare yrkeserfarenhet på området? 

Bemötande 

Beskriv vilka personer som vänder sig till dig, problem och behov av insatser? 

Beskriv dilemman och svårigheter som du mött i mötet med klient. 

Hur tror du klienter upplever dessa svårigheter? Tror du klienten har en annan version? 

Yrkesroll 

Beskriv vad handläggarrollen innebär? 

Vad är din personliga beskrivning av ditt uppdrag, bortsett från riktlinjer och andra formella 

regler? 

Pratas det om myndighetsutövning/makt på din arbetsplats? Hur går i så fall diskursen? 

Tror du upplevelsen av makt/myndighetsutövning skiljer sig beroende på om man är nyutex-

aminerad eller har jobbat ett antal år? 

Får du på din arbetsplats handledning där du kan ta upp tankar och funderingar angående din 

myndighetsutövning/makt i relation till klienten? 

Anpassar du din professionella roll beroende på vilket möte du skall ha? Har du olika grad av 

personligt resp. mer formellt tillmötesgående? 
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Vad har du för valmöjligheter, friheter och handlingsutrymme i ditt arbete? 

Upplever du att du sitter på två stolar och befinner dig mellan myndighet och klient? 

Hur trivs du med ditt arbete? 

Myndighetsutövning/makt 

Vad har ordet makt för innebörd för dig i ditt arbete? 

Reflekterar du någon gång över att du är en myndighetsperson och utövar makt - hur tänker 

du?  

Har du upplevt maktövertag eller underlägsenhet i mötet med en klient? 

Har du upplevt negativa konsekvenser av makt för klienten? Hur? 

Tror du att maktbalansen skiljer sig beroende på vilken persongrupp handläggaren arbetar 

med? Är det skillnad på äldre, ekonomi, utrikesfödda, barn osv…? 

Beskriv en situation när det blir fel/rätt maktmässigt i din yrkesutövning. 

 

 

 

 

 

 

 


