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Förord 

Jag skulle främst vilja tacka alla informanter som valde att delta i denna studie genom 

att dela med sig av sina positiva och negativa erfarenheter. Ett tack även till Daniel 

Nilsson-Ranta och Anders Östnäs för den hjälp ni har gett mig.     
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Abstract 

 
This is a qualitative study that includes participants that are in connection with a non-
civic organization in Sweden. The study aims to capture the participants’ subjective 
experiences regarding human service organizations. The starting point is to catch both 
their positive and negative experiences, and then try to concretize what directed their 
perception in both ways. Is there any specific organization that is represented in 
positive and the negative column? Is it possible to explain the experience by looking 
at the organization and the organizational goals? Is it possible to see variables that 
might explain the perception? 
The study has a narrative focus that seeks the answers in the organisational context 
rather than in the stories themselves. The theoretical approach is Hasenfelds (1983) 
classification of human service organizations, and the “legal authority” that is one 
component in Weber’s (1983) bureaucracy.  
The result shows that it was one specific organization that dominated the negative 
experiences. Another aspect that seems to be important is that you meet the right 
person within these organizations.  
 
Keywords: Organizational context, communication, interaction, client, worker.    
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1. Inledning 

 

Till att börja med så kommer två resonemang att presenteras som båda berör möten i 

människobehandlande organisationer. Dessa två exempel fångar in en del av 

komplexiteten i klientrollen (vad det innebär att vara klient) såväl som yrkesrollen 

(vad det innebär att vara yrkesverksam). Tanken bakom att välja just dessa två är att 

de tillsammans erbjuder en förklaring till kontaktens förutsättningar samtidigt som det 

visar på aspekter som påverkar den subjektiva upplevelsen i såväl positiv som negativ 

riktning. Då allt socialt arbete på flera plan, direkt eller indirekt, är kopplat till det 

mänskliga mötet och interaktion mellan människor så kan detta ses som själva navet i 

det sociala arbetet.       

 

Greta Marie Skau (2007:56-57) beskriver i boken ”Mellan makt och hjälp” 

förhållandet mellan klient och hjälpare och dess inkongruenta maktbalans. 

Hjälparrollen och klientrollen skiljer sig markant på flera plan. Den professionelle 

hjälparen är en utbildad representant för organisationen som är insatt i dess ramar och 

regler. Nackdelen för klienten är att denne oftast inte är lika insatt i den struktur och 

de förutsättningar som råder inom den aktuella organisationen. Vidare så beskriver 

Skau (2007:59) skillnaden i att bli utfrågad eller lyssnad till. Hon menar att det gäller 

att hitta en balans mellan det formella utfrågandet och att verkligen lyssna till vad 

klienterna säger och hur de säger det.  

”Kunskap kan inhämtas på ett sätt som uttrycker uppriktigt intresse och respekt för 

klienten som person och utan att kränka hans eller hennes integritet. Kunskap kan 

också inhämtas på ett respektlöst, likgiltigt och förödmjukande sätt” (Skau 2007:59).  

 

I en australiensisk undersökning (Darbyshire, Muir-Cochrane, Fereday, Jureidini, 

Drummond 2006:553-562) har författarna intervjuat tio unga hemlösa människor med 

återkommande psykiska problem. De som ingick i undersökningen var mellan sexton 

och tjugofyra år. Fokus i undersökningen låg på ungdomarnas subjektiva upplevelser i 

kontakten med vård och sjukhuspersonal. Både privata och offentliga vårdinrättningar 

var representerade. I undersökningen framkom både positiva och negativa upplevelser 

av bemötande och behandling. De negativa erfarenheternas natur bestod av att 

ungdomarna kände sig stämplade av diagnosen eller journalhandlingarna. De 

upplevde även ett ointresse från de yrkesverksammas sida och brister i 

kommunikationen. Ytterligare en aspekt var att de inte kände sig involverade eller 

tillfrågade om hur de upplevde sin situation och behandling. De uttryckte även en 



 6 

önskan om kontinuitet och helhetsperspektiv i vården. Ett önskemål de hade var att de 

ville komma till en enhet där de kunde få hjälp med flera aspekter i sitt liv och slippa 

att slussas runt och förklara sin situation på nytt vid varje ny instans. De positiva 

erfarenheterna var präglade av tillit och respekt. Konklusionen summeras med att de 

positiva upplevelsernas fundament var att de kände sig sedda och respekterade som 

individer.  

 

De två ovanstående resonemangen påvisar strukturella faktorer och positiva och 

negativa erfarenheter i mötet mellan klient och professionell i en organisatorisk 

kontext. Vikten av ett bra bemötande är avgörande för den framtida relationen och 

den hjälp som tillhandahålls. Det är dessa fenomen som denna studie har för avsikt att 

fånga in.     

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att med utgångspunkt från personer som deltar i verksamhet vid en icke-

kommunal organisation i Sverige, försöka fånga in positiva och negativa erfarenheter 

av människobehandlande organisationer.   

 

1. Är det någon speciell typ av organisation som upplevs positiv eller negativ?  

2. Går det att förklara upplevelsen genom att relatera den till organisationen och 

organisationens mål? 

3. Går det att se faktorer eller specifika situationer som kan erbjuda en förklaring 

till upplevelsen? 

 

 

3. Avgränsningar 

 

Ålder kommer i den här studien endast att presenteras i ett ålderspann för att 

minimera att en utsaga kan härledas till person. När det gäller kön så kommer jag 

endast att redovisa gruppens fördelning och inte härleda detta till individnivå. En 

nackdel med detta är att det kan försvåra för läsaren att hänga med i texten men mitt 

val baserades på det etiska kravet på konfidentialitet som presenteras i etikavsnittet.  
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4. Begreppsdefinitioner 

 

Jag kommer att använda mig av begreppet respondent när jag syftar på de personer 

jag skall intervjua. 

Med yrkesverksam så åsyftas en individ som jobbar för den aktuella organisationen. 

När jag använder begreppet missbruksenhet så menar jag den del av socialtjänsten 

som är ansvarig för ärenden som rör olika typer av missbruksproblematik. 

 

 

5. Metod 

 

Den här studien har en kvalitativ inriktning och baseras på intervjuer.  

På Nationalencyklopedins hemsida (ne.se) definieras begreppet narrativ: 

 
narrativ berättande, framför allt om texter som framställer 
händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning.  

 

En narrativ inriktning i forskningssammanhang innebär att fokus riktas på en central 

punkt, nämligen den mänskliga interaktionen i olika typer av relationer (Jämför 

Reissman 2005:392).  

Riessman (2005:393) menar att begreppet narrativ har förvandlats till ett missbrukat 

modeord som används alltför lättvindigt. Enligt henne så skall ett narrativ innefatta en 

person, en detaljerad handling och även bestå av kontextens inverkan på det skildrade. 

Den utgår från ett fenomenologiskt fundament som fokuserar på upplevelser snarare 

än orsaksförklaringar (Denscombe 2009:109-111).  

”Personen” är i denna studie mina respondenter, den ”detaljerade handlingen” är deras 

berättelser och upplevelser av människobehandlande organisationer, och ”kontextens 

inverkan” på upplevelsen är tänkt att utrönas i analysen. Jag kommer att utgå från 

denna position i mitt arbete för att sedan sätta deras utsagor i relation till mina 

teoretiska perspektiv för att se om det är några specifika organisationer som är 

utmärkande i de positiva respektive negativa upplevelserna. Utsagorna kommer att 

analyseras i relation till organisationen och de organisatoriska målen, för att slutligen 

försöka hitta eventuella förklaringar till upplevelserna i relationen mellan klient och 

organisation. En svaghet med denna utgångspunkt är att studien missar att fånga in 

andra element (exempelvis andras uppfattningar) som eventuellt kan influera 

kontakten. Hade yrkesverksamma även inkluderats i denna studie så är det troligt att 
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de hade visat en annan sida av kontakten, men den sidan fokuserar inte denna studie 

på.   

 

 

5.1 Urval och tillvägagångssätt 

 

Det finns flera tillvägagångssätt för urval till intervjuer. Ett icke-sannolikhetsurval är 

lämpligt vid intervjuer då det är få respondenter och forskaren medvetet väljer ut en 

specifik målgrupp (Denscombe 2009:251).  

Målgruppen för undersökningen är personer som är i förbindelse med en icke-

kommunal organisation i Sverige. Då bedömningen är att materialet kan klassas som 

etiskt känsligt så väljer jag att inte utveckla resonemanget mer än så.  

I min studie så har jag intervjuat sju respondenter under en period på två veckor, sex 

män och en kvinna mellan åldrarna tjugoåtta till sextiofem. Jag har befunnit mig på 

plats vid den aktuella organisationen under den tiden. Totalt så har jag genomfört sex 

intervjuer, två av respondenterna uttryckte en önskan om att göra intervjun 

tillsammans och jag accepterade. Intervjuerna har genomförts på två olika platser 

inom organisationen. Vid alla intervjutillfällen har vi haft möjlighet att sitta i 

enskildhet bakom en stängd dörr. Vid en av intervjuerna så fick jag en indikation på 

att respondenten upplevde att vissa saker var ”jobbigt” att prata om. Det var dock en 

missuppfattning då det ”jobbiga” handlade om att försöka minnas. För säkerhets skull 

så la jag till information inför kommande intervjuer om att respondenterna enbart 

skulle ta upp sådant som de kände sig bekväma med. 

För att säkerställa att alla potentiella respondenter skulle få samma information så 

hade jag ett dokument som jag hade skrivit upp de punkter som jag skulle informera 

om. Det innehöll följande: 

Jag presenterade mig och förklarade att jag var en student från socionomprogrammet 

och att jag hade för avsikt att skriva en c-uppsats om positiva och negativa 

erfarenheter av organisationer som jobbar med människor. Jag förklarade att det var 

frivilligt att delta och att de själva hade rätt att bestämma hur mycket de ville delta 

och att de hade rätt att dra sig ur, även efter intervjun. Om någon skulle välja att dra 

sig ur så skulle jag radera alla insamlade uppgifter. Vidare så förklarade jag att den 

insamlade informationen enbart kommer att användas i forskningssyfte till min 

uppsats. Men att slutprodukten kommer att vara ett offentligt dokument. Jag 

förklarade att intervjun kommer att spelas in och att jag kommer att skriva ner alla 

intervjuer och om de ville så fick de ta del av utskriften senare. Jag informerade om 
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att examinator kan vilja ta del av transkriberingarna och eventuellt även min 

handledare om det skulle behövas. Deltagarna i studien kommer att avidentifieras och 

jag kommer endast att presentera antal deltagare, ålderspann och guppens 

könsfördelning. Vid eventuella citeringar kommer jag inte att använda mig av 

utmärkande drag som kan härledas till person. Om det skulle vara en historia som är 

så pass utmärkande att jag misstänker att någon kan förstå vem det handlar om så 

kommer jag inte att använda mig av det. Jag förklarade även att jag hade för avsikt att 

presentera respondenterna som en enhet (en av respondenterna tyckte si och en annan 

tyckte så). Vid slutprodukten så kommer inte allt som har sagts vid intervjuerna att 

vara med. Jag kommer att välja ut de delar som passar till mitt arbete. Slutligen så 

förklarade jag att anledningen till undersökningen är dels att jag skall bli godkänd för 

mitt arbete, och att jag hoppas att det kan generera i värdefull kunskap för nuvarande 

och framtida yrkesverksamma.  

Respondenterna fick själva välja vilka positiva och negativa erfarenheter av 

människobehandlande organisationer de ville dela med sig av. En nackdel med detta 

är att studien riskerar att bli ofokuserad och spretig (många olika inriktningar) men 

samtidigt så minskas intervjuareffekten. Men samtidigt så erbjuder det en möjlighet 

att själv tala om de exempel som de själva känner sig bekväma med.  

 

 

5.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

En studies trovärdighet handlar om att ”träffa rätt” i sin undersökning, att det som 

undersöks är det som var tänkt att undersökas. Ett sätt att stärka detta är att använda 

sig av respondentvalidering. Det betyder att forskaren kan återvända till 

respondenterna för att säkerställa att det som hittas är giltigt (Denscombe 2009:380). 

Mer än hälften av respondenterna ville ta del av den transkriberade texten efter 

intervjun och gavs även en chans att kommentera och korrigera texten. Detta torde ha 

minimerat risken att jag har begått något misstag vid transkriberingen av texten.  

Tillförlitligheten handlar om att någon annan ska kunna genomföra samma 

undersökning och komma fram till ett likvärdigt resultat (Denscombe 2009:381). Om 

den här undersökningen skulle genomföras av någon annan så är det enbart 

spekulation om samma resultat skulle framkomma. De respondenter som valde att 

ställa upp när jag gjorde undersökningen kanske inte hade gjort det om det hade varit 

någon annan (och vise versa). En aspekt som kan minska tillförlitligheten är de 

organisatoriska målen och placeringen av de olika organisationerna. Någon annan 
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kanske hade tagig fasta på andra mål och gjort en annan kategorisering av de olika 

organisationerna. Hade däremot någon utgått från samma mål och samma 

kategorisering så tror jag att det skulle resultatet skulle bli relativt likvärdigt.    

Kvale (1997: 134-139) påvisar flera aspekter som kan komma att påverka intervjuns 

standard. Respondenternas personliga egenskaper och inställning till intervjun är 

faktorer som kan påverka kvalitén. Det är upp till intervjuaren att anpassa sitt 

förhållningssätt så att den passar den aktuella respondenten. Kvale (1997:135-137) 

menar vidare att för att bli en bra intervjuare så krävs det övning. Den teoretiska 

kunskapen är ett bra riktmärke men han menar att den praktiska erfarenheten är 

viktigare. Mycket av ansvaret för intervjuernas kvalité ligger alltså på mig som 

intervjuare och en nackdel kan vara den bristande erfarenheten .  

 

Robson (2002:277-282) beskriver tre olika utgångspunkter för en intervju. Den 

strukturerade intervjun har fasta frågor som kan sidoordnas vid en enkätundersökning. 

En semistrukturerad intervju baseras på vissa huvudfrågor men intervjuaren anpassar 

sig till situationen och tar bort överflödiga frågor och tillför de för sammanhanget 

relevanta frågorna. Den ostrukturerade intervjun rör sig inom fenomenets sfär men det 

saknas fasta frågor och samtalet får löpa fritt inom området (Robson 2002:277-282). 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju. Mitt val av semistrukturerade 

frågor baserades på att jag skulle ha några fasta frågor som bas att luta mig mot.  

 

Vid transkriberingen av intervjuerna så är det av vikt att ta hänsyn till vad det är man 

skall undersöka. Om materialet skall användas för en psykologisk analys så är det 

viktigt att utskriften sker ordagrant. När det handlar om en persons åsikter av ett 

fenomen så kan det vara lämpligt att omformulera eventuella felsägningar. En annan 

aspekt att ta ställning till är om eventuella pauser, skratt och suckar skall tas med. 

Man bör även ta hänsyn till respondenternas önskan att läsa materialet och eventuella 

reaktioner på detta (Kvale 1997:155-158).  

 

Då jag från början bestämt mig för att låta alla respondenter ta del av intervjun om de 

önskade så valde jag att korrigera vissa upprepningar och stakningar i texten. 
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5.3 Generaliserbarhet 

 

Om någon annan person hade gjort intervjuerna så hade svaren kunnat se annorlunda 

ut. Då vi besitter individuella skillnader som påverkas oss både i intervjutillfället och 

även uppföljningsfrågor. En faktor som kan förminska generaliserbarheten är den O-

fokuserade utgångspunkten. Studien som helhet tror jag ändå erbjuder en ganska 

representativ bild av målgruppen.   

 

5.4 Bearbetning 

 

Denscombe (2009: 373-374) presenterar fyra huvudkategorier som användas i 

tolkningsprocessen. Det handlar om att koda data, kategorisera koderna, identifiera 

teman och samband mellan koder och kategorier, utveckla begrepp och komma fram 

till generella påståenden (2009: 373-374).  

Kodningsprocessen i min studie innefattade att först intervjua och transkribera. Nästa 

steg blev att konkretisera de organisatoriska målen, för att kunna klassificera de olika 

organisationerna enligt Hasenfeld (1983). Nästa steg var att hitta de delar i materialet 

som dels kunde klassificeras, men även gemensamma drag som kan kompareras i 

relation till varandra. Jag använde mig av olika färger för att på ett enkelt sätt kunna ta 

ut relevanta bitar som passade till materialet.        

 

 

Här kommer ett relativt långt avsnitt om etiska överväganden. Anledningen till att det 

är så pass utförligt beskrivet är att jag har gjort bedömningen att studien kan klassas 

som etiskt känslig.     

 

5.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet har arbetat fram forskningsetiska principer i samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2010). De presenterar fyra huvudkrav som varje forskare 

inom samhällsvetenskapen skall ha som riktlinje.  

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 
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Informationskravet innebär att varje forskare har en skyldighet att informera de 

inblandade parterna om deras uppgift i forskningen och på vilka premisser deras 

deltagande utgår ifrån. De skall upplysas om att det är frivilligt att delta och att de när 

som helst har rätt att dra sig ur. Informationen skall röra alla inslag i den aktuella 

forskningen som kan tänkas påverka deras medverkan (Vetenskapsrådet 2010). 

Respondenterna informerades och upplystes om syftet med undersökningen, att det är 

en c-uppsats på högskolenivå som ligger till grund för undersökningen. Jag 

tydliggjorde även att det var frivilligt att delta, och att de hade rätt att dra sig ur om de 

ångrar sig, även efter intervjun. Respondenterna informerades om att de uppgifter som 

insamlats enbart kommer att användas i forskningssyfte, och att den slutgiltiga 

produkten kommer att vara en offentlig handling. Jag gav även information om att en 

bandspelare används vid intervjutillfället och att jag kommer att transkribera 

intervjuerna. De som vill får även ta del av dessa senare för att korrigera eller ta bort 

saker de anser olämpliga. Efter att jag har transkriberat materialet så kommer den 

inspelade intervjun att raderas. Eventuellt så kommer handledare och examinator att ta 

del av transkriberingarna, och därför kommer deltagarna att avidentifieras så att ingen 

kan kopplas samman med materialet. Jag förklarade att studien kan resultera i 

värdefull kunskap för yrkesverksamma och för framtida yrkesverksamma. Vi 

studenter kommer att arbeta på ett eller annat sätt inom socialt arbete och vi kommer 

då att vara en del av det system som jag vill ha deras upplevelse av. Det här innebär 

en möjlighet att få ta del av individers upplevelse av denna kontakt, och det kan 

generera i värdefull kunskap för oss framtida yrkesmän och kvinnor. Min förhoppning 

är att de som tar del av denna studie kommer att ta till sig respondenternas upplevelse 

och tar den i beaktande i nuvarande eller framtida yrkesutövning. Holme och Solvang 

(1997:32) påvisar att en forskare kan skapa förväntningar hos respondenterna som 

forskaren inte har möjlighet att följa upp.  

Jag har inför varje intervju tydliggjort att det enbart är en c-uppsats det rör sig om och 

att jag inte kommer att vara till någon hjälp i övrigt rörande deras kontakt med dessa 

organisationer. 

Samtyckeskravet innebär att deltagande är frivilligt och att samtycke från 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare skall fastställas. Alla deltagare har rätt 

att själva bestämma premisserna för hur länge och hur mycket de vill delta och de har 

rätt att avbryta sitt deltagande utan att detta kommer att resultera i negativa följder för 

dem. Om någon beslutar sig att delta, eller avsluta deltagandet så får inte forskaren 

eller någon annan utsätta deltagarna för påtryckningar eller annan påverkan. Det bör 
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inte finnas ett beroendeförhållande mellan forskaren och deltagarna (Vetenskapsrådet 

2010). 

Om de väljer att avbryta sitt deltagande så raderas all information som rör den 

aktuella personen, och det kommer inte att alstra några negativa följer för dem om de 

väljer att avbryta sitt deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren skall hantera deltagarnas uppgifter på ett 

sätt så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Om ämnet är av etiskt känsligt karaktär 

så bör ett tystnadspliktdokument undertecknas. Forskaren bör hantera personliga 

uppgifter på ett sådant sätt att en utomstående inte har möjlighet att identifiera 

deltagarna. Om ämnet är av etisk känslig karaktär så skall det vara praktiskt omöjligt 

för utomstående att komma åt uppgifterna. Det är särskilt viktigt om det handlar om 

människor i en utsatt position (Vetenskapsrådet 2010).  

Respondenterna avidentifierades i mina transkriberingar, där jag istället använde 

begrepp som ”respondent 1, respondent 2”. Detta för att undvika att dessa skulle 

kunna härledas till en specifik individ. Presentationen kommer inte att ingående 

redovisa uppgifter som rör kön och ålder (endast åldersspann och gruppens 

könsfördelning) för att ytterligare stärka kravet på konfidentialitet. Materialet 

presenteras även på ett sammansatt sätt. Det innebär respondenterna inte presenteras 

med fiktiva namn där det går att följa alla de delar som de väljer att ta upp. Vid 

citeringar så har jag inte använt mig av mycket utmärkande drag som skulle kunna 

härledas till en person eller en specifik händelse. Endast jag och min handledare har 

tagit del av den transkriberade texten.  

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas i annat syfte 

än till forskning. ”Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) 

utom efter särskilt medgivande av den berörda” (Vetenskapsrådet 2010).  

Respondenterna fick information om att uppgifterna enbart kommer att användas av 

mig enbart i forskningssyfte, samt att materialet inte kommer att användas för beslut 

eller påverkan på någon inblandad part.  

 

Vid valet av mina teorier så finns även där ett etiskt övervägande närvarande. Då jag 

inte har för avsikt att vrida och vända på deras utsagor för att hitta förklaringar eller 

bakomliggande orsaker till upplevelserna där. Utgångspunkten är snarare att utgå från 

dessa och finna svar och eventuella förklaringar i den teoretiska utgångspunkten. Jag 
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kommer även att ha etiska resonemang vid utformandet av mina intervjufrågor och 

vid intervjuerna. Det etiska resonemanget kommer jag att ha i beaktande genom 

uppsatsens utformande och under hela uppsatsprocessen.   

 

 

6. Kunskapsöversikt/tidigare forskning 

 

Nedan följer ett urval av tidigare forskning och andra publikationer som berör 

kontaktens strukturella förutsättningar, subjektiva upplevelser av kontakter och vikten 

av att bli sedd och bekräftad som individ. Presentationen kommer att kategoriseras 

under begreppen kommunikation, byråkrati och bemötande. I slutet så kommer en 

sammanfattning att presenteras.  

 

 

6.1 Kommunikation 

 

Ett kapitel i Fredins (1993) bok ”Dialogen i socialt arbete” berör språkets inverkan på 

det social arbetes karaktär. Han har undersökt användningen av språket i det sociala 

arbetet och flera aspekter som kopplas samman med detta. Han har använt sig av data 

från ”mötes-projektet” som forskare knutna till socialförvaltningen i Stockholm har 

samlat in. Han menar att det finns en obalans i samtalet på socialbyråer. Att 

socialarbetaren oftast styr samtalet och därigenom väljer vad som skall tas upp. Även 

när samtalet skall inledas och avslutas inom det aktuella området. En konsekvens med 

detta är att klienten erbjuds ett ganska litet utrymme för att förmedla sitt perspektiv 

(Fredin 1993:177). Ett annat dilemma som belyses är klienten och den 

yrkesverksammes olika utgångspunkter. Kontakten handlar om klientens liv och de 

aspekter som är relevanta i sammanhanget. Klienten perspektiv grundar sig därmed i 

det egna livet, samtidigt som arbetaren utgår från ett myndighetsperspektiv. Han 

menar att detta handlar om närhet (klient) och distans (myndighet) till ”problemet”. 

Båda aspekter rymmer sin specifika styrka och svaghet. Om en arbetare vill närma sig 

klienten på ett mer personligt plan (vilket han även medger att det förekommer) 

menar han att det finns en motsättning i den personliga relationen och den 

professionella distansen (Fredin 1993:181). 

 

Ett projekt med finansiellt stöd från Socialstyrelsen (Löfgren, Forsberg & Tilander 

2003:5-50) presenteras i boken ”klienter och socialarbetare i dialog”. Fokus ligger på 
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socialbidrag och handläggares och klienters upplevelser utifrån sin position. 

Författarna bildade reflekterande team bestående av både handläggare och klienter. 

Klienternas erfarenheter var ofta förknippade med skamkänslor och en känsla av 

vanmakt när det handlar om att bli jonglerad mellan och kontrollerad av fler än en 

myndighet. Ibland så hade klienterna ljugit för handläggaren för att slippa undan detta 

och det förstärkte deras skamkänsla. Handläggarnas erfarenheter vittnar om en känsla 

av att inte räcka till samt en rädsla och upplevd stress inför att bli utskälld. De anser 

att den mesta tiden går till dokumentation och att tiden för varje klient är begränsad. 

Handläggarna beskriver även känslor av vanmakt och att inte kunna påverka. Den 

byråkratiska strukturen och dess motsättningar gör att klientkontakten blir lidande. 

Det man kom fram till var att båda parter hade ett stort behov av att bli sedda som 

människor snarare än klient och socialarbetare.   

 

 

6.2 Byråkrati 

 

Johansson (2007:55-61) beskriver den byråkratiska organisationens förvandlig av 

individer till klienter. Byråkratin är konstruerad så att människor kan standardiseras 

och kategoriseras in i vissa på förhand givna mallar. Detta sker på organisationens 

premiss och inte individens. De yrkesverksamma sitter mitt i detta närverk av 

bedömningar och det innebär ett visst inflytande av en subjektivt godtycklig 

bedömning. Den byråkratiska inritningens fokus rör vissa aspekter av människors liv. 

Kategoriseringens betingelser avgör om en individ skall anses som klient eller inte 

och för att särskilja klienten gentemot andra klientgrupper. Då de byråkratiska 

gränserna rörande en specifik kategorisering kan anses relativt fluid så innebär det ett 

komplext problem både för yrkesverksamma och klienter. Byråkratins 

grundförutsättning är samtidigt fastställd genom politiska beslut. Han menar att 

klientens position kan beskrivas som ett gränsland mellan individ och ett ärende. 

Sättet en klient kommer att kategoriseras avgörs dels av klienten egen förmåga att 

hävda sig, dels organisationens kategoriseringsstruktur och den yrkesverksammas 

delvis subjektiva omvandling av individ till klient.  
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6.3 Bemötande 

 

Carlsson (2005:143-147) konstaterar att det första mötets kvalité kommer att influera 

den kommande relationen mellan en socialsekreterare och klient. Han menar att 

bemötandet och klientens förhandsinställning är två viktiga komponenter vid 

skapandet av relationsfundamentet. Socialsekreteraren kategoriserar klienten enligt de 

byråkratiska premisserna och ökar därigenom sin makt att kunna styra vilken hjälp 

som kan vara aktuell. Det kan vara klienten behjälplig till att få rätt hjälp men han 

menar även att det finns en reell risk med att individens behov anpassas till insatsen 

på ren rutin. De mänskliga mötena innefattar inte enbart aktörernas inställning till 

varandra utan även av de regler och ritualer som är sammankopplade med den 

aktuella situationen. Klienter som självmant söker hjälp är oftast mer positivt inställda 

inför det första mötet. De klienter som själva inte har valt att komma dit utan är där på 

grund av påtryckningar från andra kommer att ha en mer försvarsinriktad inställning 

till mötet. Det är då extra viktigt att de får ett bra bemötande för att det skall kunna 

skapas ett produktivt samarbete.  

 

Holm (2009:102-107) beskriver empatins inflytande mellan klient och professionell. 

Den första kontakten kan präglas av ett autentiskt intresse för klienten som individ 

och dennes känslor, eller så möts klienten med ett ointresse. Hon menar att detta först 

och främst handlar om den professionelles syn på den egna yrkesrollen. En annan 

viktig aspekt av hur mötet kommer fortlöpa är den yrkesverksammas uppfattning av 

vad empati i själva verket är. Att vara snäll och vänlig innebär med nödvändighet inte 

att en person är empatisk. Det krävs samtidigt ett genuint intresse för klienten. Om 

arbetet präglas av stress så försvåras detta gedigna intresse inför klienten. En vanlig 

företeelse när en klient uttrycker sina känslor är att detta bemöts med ett peptalk som 

åsyftar till att klienten skall se saker och ting i ett annat ljus. Exempelvis: ”Du ska se 

att det känns bättre nästa vecka”. Hon menar att ett sådant förhållningssätt inte hjälper 

någon. Det är en risk att personen i fråga snarare känner sig kränkt och att det ger en 

känsla av att det uttalade inte tas på allvar. Istället så bör det professionelle visa att det 

som har sagts har uppmärksammats och att det inte negligeras.    

 

En israelisk undersökning (Ribner & Knei-Paz 2002:379-387) fokuserar på 

”multiproblemfamiljer”, det kan beskrivas som en familj där problemens omfattning 

sträcker sig över fler än ett område. Undersökningen utgår från klienternas syn på den 

hjälp de har fått genom det sociala arbetet. Författarna har intervjuat elva kvinnor om 
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deras subjektiva uppfattning av den tillhandahållna hjälpen de har fått. Studien utgick 

från en narrativ metod där syftet var att fånga in vad det var som gjorde att hjälpen 

blev lyckad. Ett utmärkande drag för de lyckade interventionerna var att de hade 

träffat på en bra socialarbetare. I konklusionen så påvisar de att kvinnornas 

upplevelser var influerade av socialarbetarens bemötande. De kände sig sedda som 

individer och kände att det de sa betydde något. Kvinnorna kände sig involverade i 

processen och de upplevde att de hade en chans att påverka. Författarna efterfrågar en 

större flexibilitet och möjlighet för socialarbetare att kunna individanpassa den hjälp 

som kan vara aktuell.  

 

I en amerikansk studie (Hoffman & Coffey 2008) har femhundra transkriberade 

intervjuer rörande hemlösas upplevelser av det sociala arbetet och dess representanter 

studerats. Ett gemensamt drag var att de flesta kände sig behandlade och bemötta som 

barn snarare än som en likvärdig medborgare. Många av dem valde därför att hålla sig 

borta från dessa instanser för att bevara sin självrespekt. Ett utmärkande drag när det 

gällde deras upplevelse om hur de blev bemötta var att de inte kände sig respekterade 

som individer. I slutsatsen kommer de fram till att för att få in dessa människor i 

samhället igen så måste vi börja med att behandla dem med respekt. Genom att belysa 

deras upplevelser så kommer man inte åt problemet med hemlöshet, men vi kan lära 

oss att bristen på respekt kan driva iväg individerna från den instans som är tänkt att 

hjälpa dem.    

 
En kvalitativ undersökning i Kanada (de Boer & Coady 2006) fokuserar på lyckade 

interventioner mellan socialarbetare och barn- och ungdomar. Författarna har 

intervjuat sex par (socialarbetare/ungdom) två gånger var för sig och en gång 

gemensamt för att få en tydlig bild av vad som var kärnan i det positiva resultatet. 

Totalt så bygger undersökningen på trettio intervjuer. Urvalskriterierna var att de 

skulle ha erfarit en lyckad kontakt med en ungdom under minst tre månader samt att 

kontakten från början var influerad av misstro, motvillighet och fientlighet. I sin 

konklusion så menar författarna att det inte handlade om något speciell teknik eller 

strategi som socialarbetarna hade använt sig utav utan mer deras sätt att ”vara”. De 

använde sin maktposition på ett klokt sätt och deras bemötande var av humanistisk 

karaktär. De hade även ett engagemang som sträckte sig utöver den professionella 

rollen. De menar att vid anställning av socialarbetare inom detta område så bör dessa 

personliga egenskaper tas i beaktande då det ofta är ett resultat av livserfarenhet 

snarare än en konsekvens av utbildningsfaktorer. De menar vidare att utbildning av 
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socialarbetare bör fokusera mer på vikten av att kunna skapa positiva relationer. 

Socialarbetare bör ständigt reflektera över sina attityder mot klienter och deras 

förhållningssätt, och detta ansvar ligger hos ledningen. I likhet med övriga mänskliga 

relationer så bör arbetet bygga på vänlighet, respekt, värdighet, ärlighet och äkthet.       

 

Morén (2001) beskriver i en artikel om relationens betydelse för förändring i ett 

socialtjänstperspektiv. Det klientcentrerade arbetet riskerar att begränsas av 

socialtjänstens strukturella ramar och kategoriseringar. Han menar att detta är ett 

oprofessionellt förhållningssätt som ger en okritisk definition av situation vilket 

strider mot grundtanken med det sociala arbetet.  Konstruktionen av klienter 

underordnar per-automatik relationens inflytande på den erbjudna hjälpen. Det kan 

beskrivas som en mekanisk mall av problem kontra åtgärd. Tonvikten läggs på 

förändring och relationen är subordinerad. Han anser att relationens betydelse går 

bortom kategoriseringsmekanismer när en förändring skall äga rum. Socialarbetaren 

bör tillsammans med klienten hitta nya perspektiv och resonera kring dessa för att 

hitta alternativa lösningar. Det ingår i yrkesrollen att ifrågasätta den egna 

organisationen och dess struktur för att åstadkomma nödvändiga förbättringar. 

Dokumentationen inom socialtjänsten är en omvandling från tal till skriftspråk där 

den yrkesverksamma ges tolkningsföreträde. Utvärdering av insatser missar 

relationens inverkan på resultatet. Det går att statistisk mäta resultat av åtgärder men 

inget tillgängligt instrument mäter relationens betydelse för resultatet och etiska 

dilemman rörande åtgärden.   

 
Fredin (1993) och Johansson (2007) ger en förståelse för den kommunikativa 

maktskillnaden som ofta är närvarande i en byråkratisk kontext samt klientens och 

den professionelles olika positioner och vad detta innebär för de båda parterna. 

Löfgren, Forsberg och Tilander (2003) erbjuder en insikt i de subjektiva 

upplevelserna av att vara klient och yrkesverksam. Detta genererar i en kunskap av 

upplevelsen att befinna sig i de frånskilda positionerna. Carlsson (2005), Holm (2009) 

och de Boer och Coady (2006) ger en förståelse i bemötandes sfär och de faktorer 

som försvårar eller understödjer ett bra bemötande. Ribner och Knei-Paz (2002) och 

Hoffman och Coffey (2008) åskådliggör båda vikten av att bli sedd och respekterad 

som individ och vilket inflytande det har för resultatet av den hjälp som erbjuds. 

Morén (2001) ger samtidigt en kunskap hur den byråkratiska kontexten ofta är i 

konflikt med den personliga kontakten mellan klient och arbetare. Tanken med att ha 
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med dessa olika aspekter var att presentera en bred bild för läsaren om kontaktens 

förutsättningar (modell 1 sidan 19). 

Den här studien berör alla dessa aspekter som tas upp, men fokus ligger på att försöka 

fånga in det konkreta som påverkade upplevelsen i positiv och negativ riktning.  

 
 

7. Teori och begrepp 

 

Mitt val av teori skall ses i ljuset av den tidigare forskningen som beskriver 

strukturella och personliga egenskaper som påverkar kontakten mellan professionell 

och klient. Den teoretiska ansatsen erbjuder en inblick i olika typer av organisationer 

som har skilda målsättningar och förutsättningar. Genom att klassificera 

organisationerna enligt Hasenfeld (1983) så öppnas en komparativ möjlighet mellan 

organisationerna. Där den gemensamma referenspunkten för alla organisationerna är 

Webers byråkrati. I denna studie har jag valt att fokusera på en komponent inom den 

moderna byråkratin, nämligen ”Legal auktoritet”.      

 

7.1 Hasenfeld 

 

Hasenfeld (1983:4-6) beskriver i boken ”Human service organizations” två 

utmärkande drag för organisationer som arbetar med människor. De har alla 

människor som ”arbetsmaterial”, och de strävar efter en förändring av dessa 

individers livssituation genom olika strategier. Klienterna klassificeras även utefter 

om de anses vara regelrätta medborgare eller om de på något sätt anses avvikande mot 

den rådande samhällsnormen. Han gestaltar även tre olika typer av angreppssätt för 

förändringsarbetet som kommer att styra vad organisationen gör och på vilket sätt 

klientens situation kommer att hanteras. Han kallar dessa för people-processing, 

people-sustaining och people-changing. 

Inriktningen som han benämner people-processing (Människo-processerande) åsyftar 

till att kategorisera en individ för att andra instanser skall kunna identifiera klienter på 

ett adekvat sätt. Exempelvis så har studenter rätt till studiebidrag men måste även 

uppfylla vissa krav för att behålla den rätten, som att vara närvarande i skolan och 

göra tentor och liknande uppgifter som ingår i studentrollen. 

People-sustaining (Människo-upprätthållande) innebär att upprätthålla en individs 

levnadsstandard, ekonomiskt eller socialt. Exempelvis genom ekonomiskt bistånd 

eller att se till att äldre människor får hemtjänsthjälp.  
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People-changing (Människo-förändrande) inriktar sig på att förändra individers 

personliga egenskaper för att kunna öka deras välbefinnande. Det kan röra sig om 

medicinsk hjälp, terapi, sjukgymnastik, missbruksbehandling, habilitering och 

rehabilitering. En och samma organisation kan röra sig mellan dessa kategorier 

beroende på vilket perspektiv som tas i beaktande.    

Jag kommer att använda mig av en modifierad variant av tabellen nedan i 

empiriavsnittet. Kolumnen ”typ av klient”, ”normal” och ”avvikande” kommer inte att 

vara med. Fokus kommer att ligga på de tre huvudkategorierna. 

 

Tabell 1 

Typ av klient Människo-

processerande 

Människo-

upprätthållande 

Människo-

förändrande 

Normal Typ I 

Antagningen  

till högskola 

Kreditupplysning 

 

Typ III 

Socialbidrag 

Äldreboende 

Typ V 

Skola 

KFUM 

Avvikande 

 

Typ II 

Domstol 

Vårdcentral 

Typ IV 

Personlig assistans 

Sjukhem 

Typ VI 

Sjukhus 

Behandlingshem 

(Hasenfeld 1983:6, översatt från engelska och anpassad till svensk kontext av mig) 

 

 

7.2 Den individuella bedömningen 

 

Organisationen och de yrkesverksamma bedömer klienter utifrån perceptionen av 

deras moraliska karaktär, vilket influerar omfattningen av den hjälp de anses har rätt 

till. Bedöms de själva vara ansvariga för sin situation eller är de offer för olyckliga 

omständigheter? Är det möjligt för klienten att förändras/förbättras? Fundamentet för 

ett produktivt arbete mellan yrkesverksam och klient är graden av ömsesidig tillit. 

Balansen mellan klientens önskningar, organisationens mål och den yrkesverksammes 

förhållningssätt är avgörande för graden av tillit. (Hasenfeld 1983:197-198). Klientens 

initiala inställning till organisationen och organisationens kontrollbenägenhet samt 

kontrollens inriktning (övertalning, löften, hot) har inverkan på utvecklandet av tillit 

(Hasenfeld 1983:199-200).  
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Organisationens mål 

Yrkesverksam 

Klient 

Den egenkonstruerade modellen nedan erbjuder en bred sammanfattning av 

kontaktens förutsättningar.  Modellen är tänkt att betraktas i ljuset av den tidigare 

forskningen.  

 

7.3 Modell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationens mål är oftast vida definierade riktlinjer. I den trattliknande modellen 

ovan symboliseras denna vidstäckta målsättning högst upp. Den yrkesverksamma har 

som tidigare nämnts både organisationens mål och klientens behov och önskemål att 

ta i beaktande. Den yrkesverksamma skall bedöma klientens behov och önskemål i 

skenet av organisationens mål i den byråkratiska strukturen. Placeringen i modellen 

ovan åsyftar att beskriva handlingsutrymmet som oftast är närvarande utifrån den 

yrkesverksammas perspektiv. Det är en bedömning där det oftast finns ett 

tolkningsutrymme för att individanpassa den hjälp som efterfrågas. Under dessa 

förutsättningar så ska klient och yrkesverksam hitta en gemensam tolkning av 

situation och behov av stöd/hjälp. Viktiga aspekter i skapandet av en positiv kontakt 

är begreppen kommunikation, interaktion och bemötande (som jag själv har valt att 

lägga fokus på).  

 

 

 7.4 Legal auktoritet 

 

Max Weber (1983) är beskriver i boken ”Ekonomi och samhälle” den legala 

auktoriteten. Det beskriver den struktur som råder inom den byråkratiska kontexten. 

Det bygger på övergripande mål och tydligt definierade positioner inom 

organisationen som är hierarkiskt ordnade. Varje position har sitt speciella 

kompetensområde som samtidigt regleras av ändamålsenliga lagar och normer som 

Lagar 
Resurser 
Riktlinjer (mål) 

Bemötande 

Kommunikation 

Interaktion 
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skall hålla sig inom de övergripande målens sfär. Det bygger på en opersonlig ordning 

där medlemmarna kan ses som ”byråkratiska verktyg” där eventuella problem kan 

dryftas i positionen ovanför. Den yrkesverksamme gör rätt så länge denne följer 

”lagen”(Weber 1983:147-148).   

 

 

8. Empiri 

Jag har valt att destillera intervjuerna utifrån Hasenfelds (1983) teoretiska ansats och 

den empiriska presentationen kommer att utgå från de tre blocken människo-

processerande, människo - upprätthållande och människo - förändrande. I inledningen 

till varje block så redovisas de organisationer som finns representerade.  I anslutning 

till varje organisation så kommer de organisatoriska målen och resonemanget som 

förelåg placeringen att presenteras. Avsnittet kommer att avslutas med en tabell 

(tabell 2 sidan 34) som ger en övergripande sammanfattning av det presenterade 

materialet.  Där kommer även en kolumn att tillföras med ”formella” och ”informella” 

mål. Det formella målet syftar till organisationens mål och det informella målet 

representeras av respondenternas upplevelser av organisationen. De fall där formellt 

mål och informellt mål är inkongruenta kommer att markeras med fetstil och 

understruken text i ett försök att göra det mer överskådligt för läsaren. (I slutet av 

empirin så kommer även en hänvisning gällande de råd och tips respondenterna hade 

till nuvarande och framtida yrkesverksamma att presenteras).       

 

8.1 Människo - processerande 

De organisationer som placeras under denna kategori är arbetsförmedlingen och 

socialtjänstens missbruksenhet (mål och motivering kommer på nästa sida). Jag valde 

ut de två punkterna nedan för att de ger en bild av arbetsförmedlingens mål samtidigt 

som de är applicerbara på det empiriska materialet. Den första punkten förmedlar en 

bild av att arbetsförmedlingens funktion är av en sammanlänkande karaktär mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Den andra punkten signalerar vilken målgrupp som är 

prioriterad i sammanhanget. Det går även att se en vision om progression då de båda 

punkterna även eftersträvar en typ av förändring. Det innebär att målen även kan 

motivera till en placering under blocket ”förändrande”. En annan möjlig tolkning att 

se punkterna separerade från varandra och att de båda kan representera blocken 



 23 

”processerande” och ”förändrande” i avskiljt tillstånd. Jag har valt att se de båda som 

punkterna som starkt relaterade till varandra och min kognitiva utgångspunkt har tagit 

fasta på den sammanlänkande karaktären som nämns ovan. Utifrån denna primära idé 

har jag valt att placera in arbetsförmedlingen under detta block.     

  

 

Arbetsförmedlingens mål 

På arbetsförmedlingens hemsida (arbetsformedlingen.se) står det följande:  

Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra 
arbetsmarknaden genom att: 

• att effektivt föra samman den som söker arbete med den som söker 
arbetskraft 

• prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden 
 

 

Upplevelser av arbetsförmedlingen 

 

Arbetsförmedlingen beskrivs som en opersonlig instans där det är svårt att skapa 

någon relation till dem som jobbar där. Upplevelsen färgas av att vara en person som 

behöver ”åtgärdas” genom att hänvisas till en temporär lösning snarare än att få någon 

reell hjälp till att hitta en adekvat och meningsfull sysselsättning:  

”Du kommer hit för att vi vill bli av med dig liksom, du drar dit och sätter dig och 

läser en bok i tio veckor så är vi av med dig ett tag”.  

En respondent beskriver en kontakt som varade i två-tre år där respondenten ville 

skriva in sig som arbetssökande men kände sig mer nonchalerad än hjälpt av 

kontakten:  

”När man började försöka att ta tag i saker och ting och tröttnade på att gå hemma och 

gick dit och ville skriva in sig och inte fick göra det”.  

 

En konsekvens av detta blev att respondenten valde att säga upp kontakten helt och 

har inte återupptagit den på flertalet år.  

 

Jag har valt att skilja på missbruksenheten och den erbjudna behandling/stöd som 

enheten kan erbjuda. Då den regelrätta behandlingen oftast sker genom anvisning från 

socialtjänstens missbruksenhet till olika typer av behandlingar (behandlingshem, 

stödgrupper osv.) så valde jag att placera dem under detta block. Mitt val av 
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organisatoriskt mål var komplicerat, de nationella riktlinjerna (i bokform) innehöll 

flertalet ”rekommendationer” som var aningen för abstrakta för att användas i den här 

studien. Mitt val föll på ett mål som jag hittade på socialstyrelsens hemsida då det 

fångar in den yrkesmässiga ambivalens som kan vara närvarande på en 

missbruksenhet.  Det konkretiserar vilka aspekter som bör beaktas av en 

yrkesverksam vid planeringen av en missbruksbehandling.    

 

 

Mål för socialtjänstens missbruksenhet 

 

Här följer ett citat som är hämtat från socialstyrelsens hemsida (socialstyrelsen.se):  

 

Missbruksvård ska utföras med stöd av kunskap om vilka 

insatser som är mest effektiva både ur klientens synvinkel 

och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

 

Upplevelser av missbruksenheten 

 

Bilden som förmedlas av missbruksenheten är inte samstämmig. De positiva 

erfarenheterna beskriver en enhet där klientkontakten är prioriterad:  

”…väldigt varma människor i det gänget”.  

En berättelse skildrar en viktig och givande kontakt som knutits på enheten där 

kontakten har varit avgörande för en lyckad hjälp. Initialt så beskrivs det som en 

process som leder till en ögonöppnande insikt: ”Det fick man ju inse, att man var 

alkoholiserad. Det hjälpte de mig att inse, hur fel det är att leva det livet jag levde”. 

Respondenten beskriver också den yrkesverksamme i positiva ordalag: ”… hon kunde 

verkligen läsa människor. Hon var en mänskokännare till max hon förstod mina 

bekymmer, hon insåg va jag hade för problem. Inte bara nonchalerade det äh du är en 

alkis det är bara att sluta dricka, det är inte så jävla enkelt”.  En respondent blickar 

tillbaka och förmedlar ett resonemang där även tur är inkluderat: ”Jag har haft tur 

ändå som har fått bra personal som har hjälpt mig, från mitt missbruk, till att komma 

tillbaka till livet igen”. 

 

Men det förekommer också upplevelser där beskrivningen av den personliga 

kontakten återges på ett annat sätt. En respondent beskriver en initial kontakt där 
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målet för diskussionen är en eventuell behandling: ”Det var egentligen inte jag som 

föreslog det utan det var en på typ socialen…” Situationen beskrivs här som en 

process som bygger på övertalning snarare än en ömsesidig grundval: ”Det var han 

som tjatade att jag skulle åka på det”. Här ställs en följdfråga om det var en person 

som respondenten kände förtroende för: ”Nej, jag fick ångra mig bittert att jag talade 

om så mycket till honom som jag gjorde. Det blev inte bra alls”. Skildringen 

innehåller även en reflektion angående kommunikationens struktur: ”Han vet ju en 

massa om mig, jag skulle vilja veta lite om hans bakgrund”. Respondenten beskriver 

sin upplevelse av en annan yrkesverksam: ”… hans sätt att uttrycka sig fick mig att 

känna mig som en liten barnunge”. Vi kommer in på tystnadsplikten som gäller på 

enheten och respondenten ställer sig frågande till om den efterlevs fullt ut: ”… det sa 

de ju att det var när man åkte till behandlingshem men det spred sig ju som en 

löpeld”. Samtalet glider in på samarbete med polis: ”Jag trodde att de samarbetade på 

en mycket större nivå som de egentligen inte gör, de har inget samarbete alls”.    

 

 

8.2 Människo - upprätthållande 

I den här kategorin återfinns socialtjänstens ekonomiska bistånd (där en av 

komponenterna är försörjningsstöd) och facket. Jag kommer att presentera de 

organisatoriska målen för ekonomiskt bistånd i två punkter där punkt nummer ett (1) 

ger en övergripande bild av fundamentet för biståndet, och punkt nummer två (2) 

kommer att erbjuda en mer fokuserad bild på själva försörjningsstödet. Endast punkt 

ett (1) kommer att presenteras i tabellen (tabell 2) i slutet av kapitlet. Även 

Socialtjänstlagen (2001:453) paragraf ett första stycket och paragraf två är relevanta 

då det kan förklara underlaget för den individuella bedömningen som föreligger 

ekonomiskt bistånd. Tanken som förekommer placeringen är att försörjningsstöd är 

till för dem som inte kan försörja sig själva genom inkomst eller på annat sätt.  

 

Organisatoriska mål för ekonomiskt bistånd 

1.  I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 
personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.  Den andra uppgiften är att 
ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått (socialstyrelsen.se*2).  

2. Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som regleras i 
Socialtjänstlagen, SoL 4 kap 1 §. En del av försörjningsstödet ska täcka kostnaden för 
livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt 
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dagstidning, TV-avgift och telefon och baseras på en norm, riksnormen. Riksnormen 
grundar sig på beräkningar från Konsumentverket och bestäms av regeringen. 

I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för några av andra vanliga behov till 
exempel boende eller hushållsel. För dessa behov görs en individuell bedömning. 

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd ges till andra behov, till exempel 
kostnader för omfattande tandvård eller flyttkostnader (kalmarkommun.se). 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. Rätten till bistånd. 

 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) 
och för sin livsföring i övrigt. 

2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för 
det. 

 

Upplevelser av ekonomiskt bistånd 

En respondent beskriver hur bilden av enheten har skiftat från positiv till en mer 

negativ riktning på senare år. För flertalet år sedan så förefaller det ha varit enklare att 

få stöd men det har skiftat till en mer restriktiv hållning från enhetens sida: ”Då var 

det nog hyfsat positivt för de var väldigt hjälpsamma och arbetsvilliga”. ”Det rullade 

på jättebra liksom. Då var det en helt annan grej det är sån jäkla skillnad på nu och 

då”.  

Upplevelsen att vara klient på senare år avslöjar en annan bild: ”Socialen den är väl 

mest förstörd av den där jävla byråkratin, man är statistik”. Här frågar jag om 

respondenten kan utveckla resonemanget lite: ”Nej men alltså grejen är den att man är 

inte en klient, man är en siffra. Så fort det inte passar dem då heter det att det är inte 

våran uppgift. Sen blir man typ runtjonglerad hela tiden. Du som individ försvinner 

mellan alla pappersvändare”.”…det känns nästan lite kränkande…”, ”…man har 

liksom inget värde alls”. Jag frågar respondenten vad denna förändring kan bero på: 

”Nej men jag tror att det har följt samhället lite som sådant faktiskt. Individen som 

sådan har fått ett mindre värde idag jämfört med då.…det är egentligen inte 

människan i sig utan det är resultatet och profiten som kommer i första hand idag…”. 

En respondent beskriver en situation som leder till tillfälliga ekonomiska bekymmer 

och gör en ansökan om bidrag. Flertalet månader passerar där varken ett klart ja eller 

nej har lämnats angående respondentens rätt att få någon hjälp, men respondenten 
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uppmanas att söka arbete. Den utdragna processen innebär omvälvande konsekvenser 

för respondenten. Slutligen så tar en vän till respondenten kontakt med enheten och 

talar för dennes sak varpå den yrkesverksamma kontaktar respondenten och talar om 

att denne ska få hjälp: ”…då var jag helt knäckt ...”. ”Att det behövs att någon annan 

ska ringa, man känner sig väldigt låg som människa …”. ”Att de inte lyssnade på mig 

då innan”.  Jag frågar om det har påverkat respondentens syn på enheten: ”Just de 

människorna som jobbar med ekonomin, jag tycker inte att de passar att jobba så. De 

bryr sig inte, de är inte medmänskliga”. En annan beskriver: ”De är iskalla, de är helt 

hopplösa”. Respondenten beskriver en utsatt händelse där ekonomisk hjälp sätts in 

men skildringen innehåller även information som pekar på att den yrkesverksamma 

(som beskrivs som en ung tjej) inte tar någon större hänsyn till den respondentens 

situation. Respondenten hade även redovisat uppgifter rörande ett dödsbo för den 

yrkesverksamma men tvingades att redovisa samma uppgifter en gång till på grund av 

dennes slarv: ”Ja men jag har tappat bort papperna så jag vill gärna ha en 

upplysning…”. ”…då hade hon slarvat bort de papperna så då fick jag börja leta upp 

alla papper och ta kopior, åka till det lokala skattekontoret och hämta papper och 

allting. Ordna med dödsboet för att hon skulle läsa det en gång till”. ”Då bytte jag till 

en annan socialtant och då blev det bättre”. ”Så har man otur där så kan det ställa till 

det nåt så fruktansvärt på ekonomin. Det beror precis på vilken handläggare man får 

där alltså”.  

Samtalet glider in på rätten att överklaga: ”Då tar det tre fyra månader innan du får 

rätt…Då är det ju redan för sent, då är man ju ännu mer skuldsatt”. Jag frågar om man 

väljer att strunta i det då: ”Ja det blir för mycket, för mycket papper och grejer, 

pappersexercis och mycket myndigheter, man ska ha kontroll på allting. Man ska ha 

kontoutdrag och skattsedel man ska ha det och det, de ska ha deklarationen de ska ha 

allting”.  

Ett annat tema som kommer på tal är kravet på att söka arbete: ”…varje dag i stort sett 

så vill de ju det att man ska springa på arbetsförmedlingen och söka nya jobb…”. 

Respondenten förklarar även att denne har hittat en praktikplats som pågår nu och 

uttrycker en önskan om att hellre få vara där för tillfället. Jag frågar hur enheten 

förhåller sig till kravet att söka jobb: ”Nej jag fick en lapp hem förra månaden där 

stod det att jag skulle fylla i vilka jobb jag har sökt och var jag har sökt och när jag 

sökte och såna här grejer. Sen ska jag lämna in den till socialen. Jag vet inte om de 

ringer och kollar om man har sökt de här jobben eller inte…Men du vet att de vill att 

man ska söka alla jobb som finns. Man är ju begränsad där med man kan ju inte alla 

yrken. Men allt från gatsopare till tandläkare vill de att man skall söka”.  
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De positiva upplevelserna som kommer på tal är oftast specifika händelser där det 

uttrycks en tacksamhet för att ha fått hjälp. Ett omdöme som kan beskrivas som mer 

positiv i vid bemärkelse är en person som fått hjälp med den egna ekonomin, där det 

inte är tal om ett ekonomiskt bistånd. ”Den är positiv från min sida. Men jag har 

aldrig hört något positivt om dem från annat håll, aldrig.” Där den yrkesverksamma 

beskrivs i positiv bemärkelse: ”Jag tycker att hon är trevlig”.  Respondenten 

reflekterar även om att dennes upplevelse kunnat se annorlunda ut om det hade varit 

tal om försörjningsstöd.  

Facket valde jag att placera här för att de skall verka för att bevara arbetarnas (dvs. 

arbetarna som är medlemmar i facket) grundläggande rättigheter. Utgångspunkten 

bygger alltså på en mer kollektivistisk upprätthållande tanke när det gäller placeringen 

av facket under detta block. De organisatoriska målen är hämtade på Kommunal, och 

målen är lika för fackförbund i allmänhet.  Det förklarar varför valet föll på just dessa 

mål.  

Mål facket 

Bra jobb, bra lön, bra arbetsmiljö. Facket förbättrar 
arbetsvillkoren och skyddar dig från orättvisor och godtycke 

(kommunal.se). 

Upplevelse av facket 

Facket beskrivs som en positiv instans när det gäller försäkringar, lön och andra 

kollektiva förmåner. Men när det gäller förhållandet mellan arbetare och 

arbetsgivare där det föreligger en konflikt, eller där arbetaren känner sig orättvist 

behandlad så är upplevelsen att facket inte kan vara till någon större hjälp: ”…om 

man blir orättvist bemött så har man inte så stora möjligheter. Det är arbetsgivaren 

som kör över allt och facket ger med sig på något sätt”. 

 

 

8.3 Människo -förändrande 

 

De organisationer som jag har valt att placera i det här blocket är behandlingshem, 

diabetesenheten, psykiatri, KFUM(Kristliga Föreningen av Unga Män), KRIS 

(kriminellas revansch i samhället), och idrottsorganisationer.  

Behandlingshem valde jag att placera här då det handlar om att få människor att sluta 

med sitt missbruk, det strävar alltså efter förändring.  
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Då mer än ett behandlingshem är representerat i denna kategori så valde jag att 

fokusera på deras gemensamma referenspunkt (minnesotamodellen) som bygger på 

tolv steg som skall genomgås i behandlingen.  

 

 

Mål för behandlingshem 

 

Enligt tolvstegsmetoden ges lektioner om ”kemiskt” beroende 

ur en rad olika synvinklar. Deltagarna får kännedom om 

sjukdomsbegreppet, förnekande, återfallsprevention med 

mera. I gruppterapi talar deltagarna om konsekvenser av 

missbruket och hur det påverkar deras liv. Genom att möta 

och höra andra missbrukare får deltagaren insikt om sitt 

beroende och styrka att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande 

(minnesotamodellen.se).  

 

 

 

Upplevelser av behandlingshem 

 

En respondent beskriver sin vistelse vid ett behandlingshem: ”…det var ett väldigt bra 

ställe och jag trivdes där”. Personerna som vistades där beskrivs i positiva ordalag 

och det framkommer att respondenten uppskattat de aktiviteter som fanns tillgängliga: 

”…det var ju också mycket att göra, som jag gillar att göra med mina hobbys då…”. 

Den hjälp som tillhandahölls förefaller ha varit väldigt viktig för respondenten: ”Jag 

vet inte om jag hade levat idag om jag hade fortsatt leva det liv jag levde då…”. 

Respondenten beskriver samtidigt en skillnad mellan personalen och tillfälliga 

praktikanter. Personalen beskrivs hålla en mer avvaktande hållning mot klienterna 

samtidigt som praktikanterna uppvisar ett större intresse för individen: ”De sitter ju 

ute och pratar med oss, det gör ju inte de andra de ser det bara som ett arbete”. I 

inledningen av själva behandlingen så beskriver respondenten en avvaktande hållning 

och att det var okej att vara passiv deltagare: ”I början var jag knäpptyst. Jag var inte 

inne på sånt stuk alls, jag gillade inte att sitta i grupp”. Efterhand så valde 

respondenten att delta mer aktivt: ”Där satt man alla och lättade på sig, det var många 

som satt och grät de berättade såna historier att man trodde knappt att det var sant”.  
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Behandlingen beskrivs som en progressiv process som leder till en förnyad insikt: 

”…när man insåg hur jävla korkad man hade varit under tiden när man hade druckit 

mest, missbrukat om man säger så. Så det var många känslor som kom upp där som 

inte hade gjort det innan. Man fick lätta på locket om man säger så”.  

 

En annan respondent beskriver också att det var en positiv upplevelse att få träffa lite 

folk, men personalen och behandlingen beskrivs i mer negativ riktning: ”…det var 

bara tjabb emot vad man än sa så var det fel. Sitta på det där tolvstegsprogrammet och 

skriva ner på tavlan vilka konsekvenser ens drickande och knarkande har haft för en 

själv, hälsan och omgivningen”. ”Jag tyckte det var obehagligt att babbla sig sjuk. Det 

fanns ingen annan lösning”. Respondenten beskriver också att vid utskrivningen så 

ingick det att man skulle få en sponsor som en stödjande kontakt: ”Men det var ju 

ingen som ville vara sponsor till mig”. Respondenten uttrycker även en önskan om att 

det hade funnits någon uppföljning (från socialen) efter behandlingen: ”…när jag blev 

utskriven så ställde inte ens min assistent upp, han kunde liksom bara ha mött mig på 

tågstationen. Det tyckte jag kändes väldigt konstigt”.    

 

Diabetesenheten och psykiatrin 

 

Diabetessjukvård innefattar flera aspekter av hjälp och stöd, fotvård, kosthållning, 

insulinbehandling, läkare och sjuksköterskor. Det går att se en ”upprätthållande” 

tanke i vården också vilket kan motivera till en annan placering. Anledningen till 

placeringen här har sin utgångspunkt i att det till stor del handlar om att lära individen 

själv att hantera sin situation genom att bli medveten om vad som krävs (kost, motion, 

insulin med mera) för att få kontroll över sjukdomen. 

Psykiatrin eftersträvar på samma sätt en förändring, tillfällig eller varaktig genom att 

på olika sätt hjälpa individen att må bättre. Tanken bakom att placera dessa två 

inriktningar tillsammans baseras på att valet av organisatoriskt mål hämtats från 

landstinget vilket dessa två enheter tillhör. 

 

 

Mål för diabetesenheten och psykiatrin (båda drivs i landtingets regi) 

 

En god vård på lika villkor innebär både hög kvalitet och 

tillgänglighet (Itdalarna.se). 
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Upplevelser av diabetesenheten och psykiatrin 

 

En respondent beskriver de yrkesverksamma vid diabetesenheten (läkare, 

fotvårdspersonal, dietister): ”Personalen där tycker jag är riktigt trevlig och underbar”. 

”De lyssnar och ger väldigt bra råd och tips”. Kontakten bygger på ett fundament av 

kontinuitet som har utvecklats under flertalet år: ”Det har blivit så att det jag ser det så 

personligt när jag pratar med dem, för vi har träffats under så många år”. ”…de vet 

vem jag är och de har väl lärt mig hur de ska möta mig, men vi kommer överens så 

det tycker jag känns skönt”. 

 

Skildringen av psykiatrin påvisar en mer negativ bild: ”…den absolut jobbigaste 

upplevelsen jag har varit med om gentemot en myndighet eller organisation…”. 

Respondenten beskriver en händelse där denne mår väldigt dåligt: ”…mådde 

skitdåligt och ville lägga in sig…”. Respondenten har med sig en vän som stöd när 

denne försöker få hjälp och den yrkesverksamma talar med dem båda två. Den 

yrkesverksamma vänder sig till vännen och säger: ”Vi kan nog inte göra något för 

dig…åk hem och ring mig i morgon liksom”. Vännen förklarar då att de har tagit fel 

på person och förklarar lite om respondentens situation och den yrkesverksamma 

vänder sig till respondenten: ”…oj förlåt jag visste inte det du är välkommen hit när 

du vill”.       

  

KRIS är en förkortning på kriminellas revansch i samhället. Verksamheten bygger på 

att vara ett stöd till före detta intagna och missbrukare i deras väg tillbaka in i 

samhället. Konceptet går ut på att skapa en förändring för målgruppen och passar in 

under detta block.  

 

Kris mål 

 

KRIS är en ideell förening startad av kriminella och/eller 

drogmissbrukare för kriminella 

och/eller drogmissbrukare. 

KRIS riktar sig speciellt till dem som friges från fängelser. 

Ett av de viktigaste målen är att skapa ett bra liv för oss själva. 

På vägen hjälper vi 

också andra. Det arbetssättet gör att vi växer in i ett ansvar för 

oss själva, andra och samhället (kris.a.se). 
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Upplevelser av KRIS 

 

Jag frågar en respondent vad det är som är bra med KRIS: ”…man kan komma dit och 

de har aktiviteter de lagar mat, de har möten och man kan prata med någon. Man sitter 

och spelar data eller bara spelar spel, man kan prata ur sig. Så känns det bra att prata 

med dem med, just om man har ett missbruk…det är ingen som tittar snett på en för 

att man missbrukar liksom”.  

 

KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män) är en ungdomsverksamhet som jag har 

valt att placera under detta block med hjälp av målet som jag valt ut nedan. Skapandet 

av en mening förmedlar en tanke om förändring vilket motiverar placeringen. 

 

 

Mål KFUM 

 

Gemensamt för allt vi gör är att skapa mening för stunden - och 

framtiden (kfuk-kfum.se). 

Upplevelse av KFUM 

 

En respondent beskriver KFUM som en väldigt positiv verksamhet som erbjöd en 

gemenskap som var viktig. Skildringen visar på flertalet aktiviteter som respondenten 

uppskattade: ”…man får vara mycket ute i skogen…Lära sig orientera, grilla 

korv…det tyckte jag var mycket positivt förstår du”. Respondenten beskriver en 

långvarig kontakt som pågick i flertalet år. Men respondenten uttrycker också en 

saknad och besvikelse: ”…tillslut så var man ju för gammal så då fick man ju gå ut. 

Man blev utsuddad bara”. Respondenten beskriver en önskan om att få chansen att 

utbilda sig inom verksamheten men blev inte erbjuden den möjligheten: …nu är du 

för gammal nu får du inte vara med längre. Det var inte bra, det är ingen bra 

situation”.   
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Då flertalet idrottsorganisationer kommer på tal så var valet av organisatoriska mål 

ganska komplicerat. Valet föll slutligen på ett dokument (Idrotten vill) som hittades 

på riksidrottsförbundets hemsida (rf.se) som alla idrottsorganisationer ställer sig 

bakom. Placeringen motiveras av målet för idrotten.   

 

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar 

människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och 

kulturellt. 

 

Här beskrivs flera olika inriktningar gällande idrott samtidigt som innehållet även 

beskriver en utveckling på flera nivåer.”…det är väldigt utvecklande för 

individen…”. ”Basketen blir man väldigt flexibel i sitt sätt att bemöta folk. Det är så 

många olika etniska grupper”. ”…boxningen gav en väldigt sund inställning gentemot 

sina negativa känslor. Man fick lära sig att hantera det på ett väldigt bra sätt”. En 

ledare beskrivs i positiva ordalag: ”Det var rakt på, väldigt ödmjuk, korten på bordet 

hela tiden men samtidigt ganska hård. Säger jag en sak då är det det som gäller”.    

 

I slutdiskussionen så kommer respondenternas råd och tips till yrkesverksamma att 

presenteras.  
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Tabell 2 
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9. Analys 

Analysen kommer även den att presenteras utifrån Hasenfelds (1983) tre block 

människo- processerande, människo- upprätthållande och människo- förändrande.   

 

9.1 Människo - processerande 

Utgångspunkten för kontakten med arbetsförmedlingen bygger på en brist (jobb) och 

de organisatoriska målen förmedlar ett löfte om att åtgärda detta. Sett i relation till 

respondenternas upplevelser så uppfylls inte dessa mål. Naturligtvis skulle det gå att 

motivera beskrivningen ”…du drar dit och sätter dig och läser en bok i tio veckor så 

är vi av med dig ett tag” som en kompetenshöjande verksamhet som därmed skulle 

uppfylla målet att prioritera de som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Den 

yrkesverksamme kan samtidigt hänvisa till den legala auktoriteten och påvisa att det 

är så det går till på arbetsförmedlingen. Men det behöver inte vara det samma som att 

målen uppfylls i realiteten. Ett annat alternativ är att det handlar om att få in klienten i 

”systemet” mer än att det kommer att leda till ett jobb (detta ligger till grund för 

placeringen i tabell 2 där det sker en skiftning från ”processerande” till 

”förändrande”). Den yrkesverksamme är ”organisationens kommunikatör” och 

samtidigt en aktiv medlem som utgår från den positionen. Vilket troligen innebär att 

utgångspunkten från dennes position är att de organisatoriska målen uppfylls och den 

yrkesmässiga positionen innebär samtidigt ett tolkningsföreträde på vad som är ”rätt”. 

En respondent beskriver samtidigt ett försök att försöka ”ta tag i saker och ting” där 

denne möts med nonchalans och detta resulterar i att kontakten bryts. Utifrån det så 

går det inte ens att ”tolka in” att någon punkt uppfylls.  

Utgångspunkten för kontakten vid missbruksenheten är att det föreligger ett problem 

(missbruk) som organisationen kan vara behjälplig med. Det organisatoriska målet 

som valdes ut här fastslår vad som bör tas i beaktande vid en eventuell 

missbruksbehandling.   

 

Missbruksvård ska utföras med stöd av kunskap om vilka 

insatser som är mest effektiva både ur klientens synvinkel och 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Det är ett uttryck för den legala auktoriteten samtidigt som det signalerar ett slags 

”vågskålstanke” där det skall tas hänsyn till effektivitet både ur klientens och 



 36 

samhällsekonomiskt perspektiv. Upplevelserna skiljer sig här åt ganska markant. En 

förklaring går att finna i Hasenfelds (1983) tes om den ömsesidiga tilliten som bör 

vara närvarande i en produktiv kontakt mellan klient och yrkesverksam. Den positiva 

upplevelsen förefaller vara färgad av detta samtidigt som den mer negativa 

upplevelsen påvisar inslag av övertalning (vilket påverkar tilliten) snarare än en 

progresserande interaktion. Detta kan här ses som en tonsättare för den fortsatta 

kontaktens utveckling.     

 

9.2 Människo - upprätthållande 

 

Utgångspunkten för kontakten är en brist (pengar) som enheten kan hjälpa till med.  

Upplevelserna som rör ekonomiskt bistånd förmedlar en ganska dyster bild. 

Majoriteten beskriver de yrkesverksamma i negativ riktning. Kontakten grundar sig 

på en brist (pengar) där enhetens funktion är att vara ett stöd. Låt oss återgå till målen 

som inkluderades:     

1.  I arbetet med ekonomiskt bistånd är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa 

personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand.  Den andra uppgiften är att 

ge ekonomiskt bistånd till dess att målet är uppnått (socialstyrelsen.se*2).  

Den första punkten slår fast att enhetens huvuduppgift är att hjälpa personer så att de 

kan klara sin försörjning på egen hand. Här är den legala auktoriteten väldigt tydlig. 

Sett i ljuset av detta: 

Flertalet månader passerar där varken ett klart ja eller nej har lämnats angående 

respondentens rätt att få någon hjälp, men respondenten uppmanas att söka arbete. Så 

är uppmaningen att söka arbete ”rätt” i det här fallet. Den byråkratiska strukturen tar 

ingen hänsyn till eventuella mänskliga skadeverkningar som sker. Så även om det är 

rätt enligt det rådande regelverket så kan det vara väldigt fel utifrån den mänskliga 

aspekten.”…då var jag helt knäckt ...”.  Här är det upp till den yrkesverksamma att 

göra en bedömning utifrån sin position (vilket antagligen föreligger uppmaningen om 

att söka jobb) eller att ta upp problemet med någon yrkesverskam i en högre position 

för att reda ut eventuella oklarheter.  

Det finns samtidigt en motsättning i relation till: Socialtjänstlagen (2001:453) som har 

företräde i förhållande till vida abstrakta mål. 
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4 kap. Rätten till bistånd 

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) 
och för sin livsföring i övrigt. 

 

I ljuset av detta så har respondenten rätt till bistånd vilket även beviljades senare men 

först efter att en annan person kontaktar enheten. Vad är det som kommuniceras här? 

Att respondenten inte är trovärdig som individ.  

Ytterligare en händelse utgår från samma tanke nämligen följande: 

”Så fort det inte passar dem då heter det att det är inte våran uppgift. Sen blir man typ 

runtjonglerad hela tiden”. Den byråkratiska strukturens idealiska uppdelning av olika 

kompetenser enligt den legala auktoriteten är tydligt, samtidigt som det ur den 

mänskliga aspekten snarare genererar i en känsla av att ”försvinna mellan alla 

pappersvändare”. Det beskrivs som en fragmenterande process där helheten 

(individen) försvinner.   

Går det att hitta någon förklaring i organisationen som kan ligga till grund för den 

utbredda negativa upplevelsen? En möjlig förklaring kan finnas i enhetens beskrivna 

kontrollbehov: ” Man ska ha kontoutdrag och skattsedel man ska ha det och det, de 

ska ha deklarationen de ska ha allting”. ”Nej jag fick en lapp hem förra månaden där 

stod det att jag skulle fylla i vilka jobb jag har sökt och var jag har sökt och när jag 

sökte och såna här grejer. Sen ska jag lämna in den till socialen. Jag vet inte om de 

ringer och kollar om man har sökt de här jobben eller inte…Men du vet att de vill att 

man ska söka alla jobb som finns. Man är ju begränsad där med man kan ju inte alla 

yrken. Men allt från gatsopare till tandläkare vill de att man skall söka”.  

Här verkar det inte tas någon hänsyn alls till respondentens kompetensområde. Det 

verkar snarare handla om att rätt kvot av sökta jobb skall redovisas oavsett om det 

finns någon realistisk grund till att få ett jobb. Känslan av att ständigt ”tvingas” att 

söka jobb och samtidigt nekas jobben bör sannolikt generera i en uppgivenhet. Det 

påverkar samtidigt den av Hasenfeld(1983) beskriva ideala kontakten för att utveckla 

en ömsesidig tillit. Rätten att överklaga beslut som är till för att skydd för klienterna 

upplevs samtidigt som en verkningslös skenmanöver på grund av den utdragna 

processen. Alla de steg som syftar till kontroll signalerar ju även det (på en annan 

nivå) att individerna inte är trovärdiga. Ett argument som kan styrka den tanken är ju 

att den respondent som upplever enheten som positiv är den som inte har blivit utsatt 

för den typen av kontroll (då det var hjälp med den egna ekonomin). En 

yrkesverksam beskrivs som en ung tjej som var helt omöjlig att ha att göra med. En 
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möjlig förklaring till att det är en ung tjej som beskrivs på detta sätt är att det går att 

anta att hon inte varit yrkesverksam alltför länge. Då kanske rädslan för att göra fel 

(enligt den legala auktoriteten) överskuggar hänsynen för mänskliga skadeverkningar. 

Det framgår tydligt att trots att alla regler och normer som är närvarande bör resultera 

i en ”kollektiv rättvisa”, där alla behandlas på ett likvärdigt sätt så återkommer temat 

att det beror på vilken handläggare man får. Samtidigt så förefaller enheten vara 

ganska styrd på så sätt att det inte finns så mycket utrymme för individuell hänsyn. 

Regeringen reglerar riksnormen och den individuella flexibiliteten går att finna i 

”livsföring i övrigt” och i: Socialtjänstlagen (2001:453) 

 
2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för 
det.  
 
Beskrivningen av facket förmedlar en bild av att där det handlar om en enskild 

arbetare mot arbetsgivaren så ”ger facket med sig”. Fackets styrka har ju alltid varit 

kollektivet, ju fler vi är desto bättre. Skriker alla så låter det högre och ger ett bättre 

resultat. En del av målet ”skyddar dig mot orättvisor” är inte i samklang med 

upplevelsen. I relation till samhällsutvecklingen (med förhöjd fackavgift) på senare 

tid så ligger facket i riskzonen att tappa en del av den kollektiva kraft som 

genomgående har varit dess styrka.      

 

   9.3 Människo - förändrande 

 

Utgångspunkten för kontakten är att det är ett missbruk som enheten kan erbjuda hjälp 

med. De upplevelser som beskrev behandlingshem erbjuder både negativa och 

positiva riktningar. Ett gemensamt tema för de olika riktningarna är att de båda 

beskriver andra klienter som vistas där i relativt positiva ordalag. Synen på 

behandlingen skiljer sig dock åt. En upplevelse stämmer väl samman med: ”Genom 

att möta och höra andra missbrukare får deltagaren insikt om sitt beroende och styrka 

att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande”. Upplevelsen beskrivs nästan som ett 

uppvaknande. En annan bild visar på en frustration där en kommentar är ”…det fanns 

ingen annan lösning”. Den legala auktoriteten signalerar ”det är så här vi utför 

behandlingen” och alla är ”inkörda” på det, samtidigt som respondenten känner ett 

motstånd och signalerar en önskan om något annat. Här går det även att se en 

koppling till målet som används vid missbruksenheten.   
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Missbruksvård ska utföras med stöd av kunskap om vilka 

insatser som är mest effektiva både ur klientens synvinkel och 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

Där det går att koppla ”stöd av kunskap om vilka insatser…” då det är en av de mest 

erkända behandlingsmodellerna. Går det då att hitta förklaringar som kan spegla 

dessa skillnader? Även om det är två behandlingshem som utgår från samma modell 

så kan det finnas skillnader i strukturer och upplägg. De kan ju även vara så att 

gruppen av yrkesverksamma kan skilja sig åt i sammansättning, könsfördelning och 

andra personliga karaktärsdrag som kan influera upplevelsen av vården. En 

upplevelse visar samtidigt att det fanns en tolerans till ett passivt deltagande 

inledningsvis, vilket inte belyses i den andra upplevelsen där känslan snarare blir att 

det har varit en mer påtvingande natur. Vid anslutningen till utskrivningsprocessen så 

beskriver respondenten en besvikelse över att ingen uppföljning gjordes. Det borde 

höra till att möta upp individer vid sådana tillfällen. Av rent humanitära skäl, det bör 

väl anses som en kritisk punkt i behandlingsprocessen?  

 

Diabetesenheten och psykiatrin ger extrema kontrastskillnader då diabetesenheten är 

mycket positiv och psykiatrin mycket negativ. Utgångspunkten för kontakt är i båda 

fallen en ”närvaro” av sjukdom som de både enheterna erbjuder hjälp med. De båda 

är uppbyggda enligt samma byråkratiska struktur med olika kompetenser inom den 

egna avdelningen. Det finns vårdbiträden, psykiatriker, sjuksköterskor och dietister, 

fotvårdspersonal och så vidare. En skillnad som kan erbjuda en möjlig förklaring är 

att när det gäller diabetesenheten som beskrivs en långvarig kontakt där respondenten 

lärt känna de yrkesverksamma och byggt upp en mer personlig relation till dem. 

Kontakten vid psykiatrin beskrivs som en enskild händelse. En annan aspekt som är 

värd att nämna är de olika sjukdomsbilderna. Om en individ har diabetes så är det ett 

”känt” och mätbart problem. Psykiatrin kan anses vara av mer ”känslig” art och det 

kan finnas ett motstånd till att söka hjälp vilket kan göra det än svårare när det blir av. 

Det kan samtidigt ställa högre krav på en klient att beskriva sina symtom vilket kan 

vara svårt i en sådan situation. Där bygger det på en preliminär bedömning av en 

yrkesverksam som även råkar ta fel på person. Hade det samma inträffat på 

diabetesenheten så hade det kanske lockat till skratt. Men vid psykiatrin just där och 

då så får det inte hända, även om det är ett mänskligt misstag.  
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En god vård på lika villkor innebär både hög kvalitet och 

tillgänglighet. 

 

Enbart att sätta de två upplevelserna i kontrast till varandra visar att det håller i ett av 

fallen (diabetes) och raseras i det andra (psykiatrin). Det erbjöds inte ens någon 

tillgänglighet alls.  

 

Beskrivningen av KRIS ger en positiv bild av organisationen.  Utgångspunkten för 

kontakten kan beskrivas med ”kom som du är, du är välkommen”. Det handlar om 

människor som delar liknande erfarenheter. Där nyckeln verkar vara en känsla av att 

inte bli dömd av andra människor. Samtidigt som det erbjuds en gemenskap där man 

kan träffas kring olika typer av aktiviteter.       

 

Upplevelsen av KFUM påvisar även den en gemenskap där olika aktiviteter 

genomfördes tillsammans med andra. Utgångspunkten för kontakten är ”här finns en 

gemenskap och du är välkommen”. Målet är aningen abstrakt: Vi skapar mening för 

stunden, och för framtiden. Trots att det mesta verkade vara positivt så uttrycks en 

saknad över att inte få vara med längre på grund av att ha uppnått en viss ålder. I 

relation till målet så kan man säga att den första delen uppfylls (skapar mening för 

stunden) men den tas även bort när respondenten blir äldre. Det skapas en mening 

som sedan tas ifrån. En baksida med en ungdomsverksamhet är att det samtidigt 

genererar i en typ av åldersdiskriminering.   

Idrottsorganisationerna gav en väldigt positiv och samtidigt beskrivande bild av en 

utveckling. Utgångspunkten för kontakt är att ”vi samlas kring ett gemensamt intresse 

och har roligt”. Målet för en positiv utveckling uppfylls då skildringen innehöll 

flertalet beskrivningar om hur den individuella utvecklingen hade skett.      

Går det då att hitta information i materialet som kan länkas samman? Ja, rätten att 

överklaga beslut och fackets oförmåga att hjälpa till när arbetaren är i underläge mot 

arbetsgivaren signalerar samma sak. Ett luftskepp som försvinner då någon person 

kommer nära. Majoriteten av de positiva upplevelserna utgår från ”gemenskap”, och 

”delade erfarenheter”.      
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10. Slutdiskussion 

Respondenternas råd och tips till framtida och nuvarande yrkesverksamma var till stor 

del samstämmig. Uppmaningarna var att inte glömma bort att det är en människa med 

känslor och erfarenheter. Visa hänsyn till individens egna önskemål och ta er tid att 

lyssna. Här går det att skönja en motsättning i förhållande till den byråkratiska 

kontexten. Men det temat som återkommer ”glöm inte bort människan” kan 

antagligen ses som en konsekvens av den byråkratiska strukturen.  

Byråkratin förefaller ha en förmåga att ”snubbla” på sig själv. De regler och riktlinjer 

som råder tenderar att kväva den humana delen av arbetet. Oavsett hur många regler 

och bestämmelser som finns så verkar det viktigaste vara att ha tur och träffa rätt 

person. Kan det vara så primärt att det mesta handlar om personkemi i grund och 

botten trots att det inte alls borde ha med saken att göra? Att söka ekonomiskt bistånd 

och inte få ett klart besked samtidigt som man uppmanas att söka arbeten som det inte 

finns en realistisk möjlighet att man kan få. Löser det sig inte där så kan 

arbetsförmedlingen vara ett alternativ. Det känns som att det är en modern variant på 

de gamla fattighusen vars funktion var att samla de människor som var fattiga på 

samma plats för att hålla koll på dem. Jag tror att de allra flesta som väljer att jobba 

inom detta område vill och försöker göra ett bra jobb. Misstag sker och kommer alltid 

att ske. Jag hoppas att priset för att göra ett bra jobb inte behöver innebära att andra 

människor kommer att känna sig mindre värda.  
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12. Appendix 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur kom du i kontakt med den ”icke – kommunala” organisationen? 

2. Kände du till något om den innan? 

3. Finns det några fördelar med den ”icke – kommunala” organisationen? 

4. Finns det några nackdelar med den ”icke – kommunala” organisationen? 

5. Har du någon annan organisation som arbetar med människor som du 

har fått ett positivt intryck av? 

6. Har du någon annan organisation som arbetar med människor som du 

har fått ett negativt intryck av? 

7. Har du några tips eller råd till dem som jobbar eller kommer att jobba 

inom dessa organisationer?  

8. Hur har du upplevt att bli intervjuad av mig? 

9. Har du några frågor som rör intervjun? 

10. Har du något du skulle vilja tillägga? 

 

 


