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Abstract 

 

The background of this paper is the dual role that the social worker can have, of 

beeing both supportive and controlling in the meeting with clients. It is also about the 

power the social worker can have, how they handle the power in their profession and 

how they remain to it in the relationship with the client. The study is qualitative and 

built on interviews with eight social workers that work in different areas in the social 

services. We have chosen to see this dual role as if the social workers have to, in their 

daily work, handle the roles as one authority role and one supportive role towards the 

client. 

The purpose of this study is to understand how the dual role as the social worker has 

in the profession, as a helper and a authority, is expressed in the work and 

relationship with the client. We have turned this purpose into two questions: How do 

social workers with authority remain to the dual roles of the profession? How do the 

social workers describe and understand power?  

We don´t want to generalize in this study, we want to give an example of the social 

workers own experiences about the dual role. Our theoretical point of view is the 

pastoral power, street-level bureaucracy and human service organizations. We have 

also been using earlier research. The analyze and result is presented together, split 

into five themes. The result shows that the social workers does not see the roles as 

two different, they see it as one intertwined. The results also show that the social 

workers see power only when they take decisions that are negative for the clients. 

We finish of the paper with a discussion about our reflections on the results and some 

thoughts on how to proceed with research in this subject. 

 

Keywords: Dual role, pastoral power, human service organizations, Foucault  

Nyckelord: Dubbla roller, pastoralmakt, människobehandlande organisationer, 

Foucault 

 

 

 



 

 

 

   
 

Förord 
 

Vi vill framföra vårt varmaste tack till de intervjupersoner som tog sig tid att delta i vår 

studie. Med ett stort engagemang och vilja att dela med sig av sina erfarenheter har de gjort 

denna studie möjlig. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack vår handledare Lottie Giertz för sitt engagemang under 

arbetet med vår studie. För att hon delat med sig av sin kunskap, sina kloka ord och sin 

förmåga att styra upp våra tankar och funderingar samt för den stöttning och inspiration hon 

gett oss.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för all motivation, alla diskussioner och för insikten hur 

viktigt det är att kunna skratta även när det går lite uppför.  

 

TACK!! 

 

/Sara och Ida-Lina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

   
 

Innehåll 

1 Inledning .................................................................................................................... 1 
1.1 Problemformulering ............................................................................................ 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................... 3 
1.3 Frågeställningar .................................................................................................. 3 

2 Bakgrund .................................................................................................................... 4 

3 Teori ........................................................................................................................... 5 
3.1 Pastoralmakt ........................................................................................................ 5 
3.2 Människobehandlande organisationer ................................................................ 6 
3.3 Street-level bureaucracy ..................................................................................... 8 

4 Tidigare forskning ...................................................................................................... 9 

5 Metod ....................................................................................................................... 12 

5.1 Förförståelse ...................................................................................................... 12 
5.2 Val av metodologisk ansats .............................................................................. 12 
5.3 Val av datainsamlingsmetod ............................................................................. 13 

5.4 Val av urvalsmetod och urval ........................................................................... 14 
5.5 Genomförande .................................................................................................. 14 

5.5.1 Intervjuer .................................................................................................... 15 
5.5.2 Litteratur .................................................................................................... 16 

5.5.3 Bearbetning och analys av material ........................................................... 16 
5.6 Etiska överväganden ......................................................................................... 17 
5.7 Validitet och reliabilitet .................................................................................... 18 

6 Resultat och analys .................................................................................................. 19 
6.1 Presentation av intervjupersonerna .................................................................. 19 

6.2 Socialarbetarens dualitet .................................................................................. 19 

6.3 Kontroll ............................................................................................................ 19 
6.4 Förväntningar ................................................................................................... 21 
6.5 Klientinflytande och resurser ........................................................................... 23 
6.6 Makt ................................................................................................................. 26 
6.7 Den dubbla rollen ............................................................................................. 28 

7 Diskussion ................................................................................................................ 31 
7.1 Vidare forskning ............................................................................................... 33 

8 Referenser ................................................................................................................ 34 
 

 

 

 



 

 

 

   
 

 

Bilagor 

 

 

Brev till intervjupersoner…………………………………………………………………36 

 

Intervjuguide……………………………………………………………………………...37



Ida-Lina Magnusson                                                                                                                                         2SA47E, vt-13 

Sara Berglund                                                                                                                                                  Linnéuniversitetet 

 

 

 

  1 (38) 
 

1 Inledning 
 

Den här uppsatsen handlar om den dualitet som socialarbetarens yrkesroll kan 

präglas av och även den makt som yrkesrollen för med sig. Vi vill med uppsatsen 

förstå hur den dubbla rollen, som en socialarbetare kan hamna i, tar sig uttryck i 

arbetet och relationen med klienterna. Den organisation som våra intervjupersoner 

arbetar i är det som Hasenfeld (1983, 1992) benämner som “Human service 

organization”, människobehandlande organisationer på svenska. De människor 

som socialarbetarna arbetar med kommer vi i vår studie att benämna som klienter. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Skau (2007) menar att makt ofta har en obehaglig klang, att det har en 

värdeladdning som gör att människor värjer sig för att bli föremål för andras makt 

eller utöva makt. I socialt arbete kan det handla om hur en socialarbetare använder 

sin position i förhållande till klienterna för att hjälpa dessa. Socialarbetarna har en 

uppsättning av normer och värderingar som spelar in i mötet med klienterna och i 

bedömningen som socialarbetaren gör av klienterna (Lipsky, 2010, Hasenfeld, 

1992). För att klienterna ska ha rätt till hjälp och stödinsatser måste det finnas ett 

behov av dessa insatser och rätten att bedöma hjälp- och stödbehovet ligger helt 

hos socialarbetarna (Skau, 2007). Skau (2007) tar upp detta flertydiga förhållande 

mellan klienter och socialarbetare. Hon menar att makten måste synliggöras i 

förhållandet och att det är viktigt att maktförhållandet erkänns av båda parter 

(Skau, 2007). Skau (2007) menar att både socialarbetare och klienter kan utsättas 

för kränkningar men det är det ojämna maktförhållandet dem emellan som gör att 

klienterna är de som är mest sårbara. Det är viktigt att maktförhållandet är 

uppmärksammat så klienterna inte utsätts för uppenbara eller dolda kränkningar 

(Skau, 2007). 

 

Makt kan upplevas olika. När de olika parterna är överens kan det vara svårt att se 

att det finns ett maktförhållande. Det är först när parternas åsikter går isär som 

makten blir synlig (Svensson m.fl, 2008). Klientrollen beskrivs ofta i samband 

med ord som svaghet, underläge och behov av resurser. Socialarbetarens roll är 

inte bara att samtala med och hjälpa människor, den innebär också att 
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socialarbetaren har en maktfull position där de innehar rätten att tolka människors 

situation och behov (Svensson m.fl, 2008). Klienterna är därför relativt ofta i 

underläge när de möter socialarbetaren som representerar sin profession och en 

organisation. Med stöd av organisationen har socialarbetaren de resurser som 

klienterna kan tänkas behöva (Handler, 1992).  

 

Som socialarbetare har man ett uppdrag givet av organisationen där 

socialarbetaren har tolkningsföreträde gentemot klienterna. Genom 

tolkningsföreträdet har socialarbetaren rätt att ge klienterna möjligheter men 

positionen kan också användas för att göra ingripanden som är negativa för 

klienterna (Svensson m.fl, 2008). Svensson m.fl. (2008) menar att alla människor 

har ett behov av att sätta andra människor i kategorier för att underlätta förståelsen 

av världen runt oss. Kategoriseringar kan i sig uppfattas som maktutövning. I 

mötet mellan socialarbetare och klienter skapas bilder och förväntningar av 

socialarbetaren som yrkesverksam och klienterna som hjälpsökande (Svensson 

m.fl, 2008). 

 

Billqvist (1999) belyser rummets betydelse i mötet mellan socialarbetare och 

klienter. På ett socialkontor begränsas klienterna genom att bli utestängda från 

vissa utrymmen och att socialarbetaren kan utöva sitt maktöverläge genom att 

kunna bestämma när klienterna ska få tillträde till dessa utrymmen och möten. 

Socialarbetaren har ofta en full kalender och om klienterna kommer försent till 

utsatt möte kan socialarbetaren utöva makt genom att inte ta emot dem (Billquist, 

1999).  

 

Billquist (1999) menar att klientarbete består av två sidor. Denna dualism utgörs 

av en administrativ sida där lagar, regler och rutiner följs. Den andra sidan är 

hjälpande där klienterna får hjälp i form av råd, stöd, behandling och/eller pengar. 

Den administrativa sidan är förknippad med ett byråkratiskt, administrativt och 

kontrollerande förhållningssätt som ofta blir standardiserat. När vi i texten 

använder kontrollerande i samband med yrkesrollen så menar vi den 

administrativa sidan. Den hjälpande sidan är mer personlig och kan ha ett 

terapeutiskt och behandlande förhållningssätt. I dessa arbetssätt runt klienterna 
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kan också maktutövning och disciplinering ses, i både öppen och dold form 

(Billquist, 1999). Billquist (1999) visar i sin forskning att det kan vara 

problematiskt för socialarbetaren i arbetet runt klienterna då de ibland ska inta en 

hjälpande roll men samtidigt vara kontrollerande (Billquist, 1999). Den makt som 

rör sig i alla möten anser vi vara intressant då makten påverkar såväl klienter som 

socialarbetare. (Skau, 2007). Klienterna är i och med sitt hjälpsökande i en utsatt 

situation och det är socialarbetarens uppgift att, med hjälp av sitt 

handlingsutrymme, bedöma huruvida klienterna får hjälp eller inte (Billquist, 

1999). När en socialarbetare har mycket handlingsutrymme så är klienterna mer 

utelämnade till socialarbetarens tolkning av det regelverk de har att arbeta efter. 

Har en socialarbetare däremot lite handlingsutrymme med snävare ramar kan det 

innebära ett mer fyrkantigt regelverk som gör att det blir lättare att hitta stöd i 

regelverket. Det kan i sin tur leda till att socialarbetaren kan ge klienterna 

tydligare svar. Socialarbetaren kanske inte kan anpassa insatsen till klienterna lika 

bra om hen har ett begränsat handlingsutrymme men då de tar ett beslut som kan 

upplevas negativt av klienterna kan de tydligare motivera det med hjälp av de 

regler som finns inom organisationen (Byberg, 2002).  

 

 

1.2 Syfte 

 

Vi vill förstå hur den dubbla roll som professionen socialarbetare innehar, som 

hjälpande och kontrollerande, tar sig uttryck i arbetet och relationen med 

klienterna. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur förhåller sig socialarbetare med myndighetsutövning till yrkets dualitet? 

Hur beskriver och förstår socialarbetare makt? 
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2 Bakgrund 
 

I bakgrundsavsnittet vill vi ge en överblick runt de lagar som socialarbetare 

använder sig av i sitt arbete med klienter. 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ska “socialtjänsten på demokratin och 

solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet” (Norström & 

Thunved, 2011 s.39). Då SoL är en ramlag (Norström & Thunved, 2011) 

bestämmer kommunerna ganska fritt kring de riktlinjer som sätts upp inom varje 

kommun. Målen är alltså desamma i alla kommuner men vägen dit kan se lite 

olika ut. Alla insatser enligt SoL ska vara frivilliga (Norström & Thunved, 2011) 

vilket innebär att om klienterna inte vill ha någon insats har de rätt att tacka nej. 

Socialtjänsten arbetar också med Lagen om vård av unga (LVU 1990:52) och 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM 1988:870). LVU och LVM är 

tvångslagstiftningar och klienter kan således inte tacka nej till den vården. Det 

innebär att socialarbetaren arbetar med tvångslagstiftning samtidigt som de ska 

arbeta för frivilliga insatser. 

 

När socialtjänsten går in och omhändertar ett barn gör de det för att det finns en 

risk för att barnet kan utvecklas ogynnsamt, antingen på grund av föräldrars brist i 

omsorg eller på grund av barnets eller den unges eget beteende (LVU§2-3). Enligt 

LVU har socialtjänsten befogenheter att gå in i föräldrarnas ställe om det finns en 

risk att barnet utvecklas ogynnsamt. Socialtjänsten ska dock ha erbjudit familjen 

alla frivilliga insatser via SoL innan beslut om LVU kan tas. LVM har en liknande 

uppbyggnad som LVU och den används inom de enheter som arbetar med 

missbruksproblematik. Den grundläggande tanken i LVM är att det är den 

enskildes behov av vård som ska vara avgörande. För att socialarbetaren ska 

kunna använda sig av tvångslagarna måste alla frivilliga insatser vara uttömda 

eller måste det var akut fara för någons liv. I kommentaren till lagen står det att 

“vård enligt LVM skall vara ett medel att bryta en destruktiv utveckling” 

(Norström & Thunved, 2011 s.444) 
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3 Teori 
 

I detta avsnitt ska vi presentera de teorier som vi valt att använda oss av i denna 

studie. Vi börjar med makt och pastoralmakten för att sedan övergå till 

människobehandlande organisationer och sedan avslutar vi med street-level 

bureaucracy.  

 

Foucault menar att det inte finns några maktfria relationer (1984/2002). Han anser 

att makten måste analyseras som någonting som cirkulerar, som bara fungerar i ett 

specifikt sammanhang och specifik situation. Makten utövas i ett nät enligt 

Foucault, där individerna cirkulerar och alltid är i position att utöva eller åtlyda 

makten. Makt kan aldrig knytas till en punkt, makt kan heller aldrig befinna sig i 

händerna på någon eller ägas som en rikedom eller vara. Makten appliceras inte 

på individen utan den passerar genom dem. (Foucault 1997/2008). Makt kan 

skifta position i olika situationer, klienterna kan vara i underläge ena stunden för 

att nästa vara de som är i överläge i en annan situation. 

 

3.1 Pastoralmakt 

 

Då vi undersöker den dualitet som socialarbetarrollen kan innebära har vi valt att 

titta närmare på det Foucault benämner som pastoralmakt. Foucault härleder 

pastoralmakten till det kristna pastoratet som uppkom kring 300 e.Kr. Pastorns 

uppgift var att säkra frälsning för individerna och kollektivet i församlingen, 

framförallt i livet efter detta. Det var viktigt att pastorn kände alla individer i 

församlingen personligen. För att pastorn skulle kunna leda alla medlemmar i 

församlingen på “rätt väg” var det tvunget att han visste allt om denna individ, 

även dennes innersta tankar och hemligheter (Foucault 1994/2007). 

I det moderna samhället har kyrkans roll försvagats och pastorn har inte samma 

inflytande över samhällets invånare som de hade förr. Istället har pedagoger, 

läkare, domare, socialarbetare och andra människobehandlande professioner tagit 

över den pastorala rollen att säkerställa välfärden för samhällets invånare och 

målet är inte att frälsa för nästkommande liv utan istället att frälsa här och nu. 
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Frälsningen har också ändrat innebörd och idag betyder det istället hälsa, 

välmående, livskvalitet, säkerhet och trygghet. (Foucault 1994/2007) 

3.2 Människobehandlande organisationer 

 

De människobehandlande professionerna finns i olika organisationer i samhället. 

Människobehandlande organisationer skiljer sig från andra då deras råmaterial är 

människor och genom den förändring de söker hos klienterna (Hasenfeld 1983, 

1992). Med råmaterial menar inte Hasenfeld att människan är ett objekt utan 

mänsklighet. Han menar istället att människan som kommer i kontakt med dessa 

organisationer är “råmaterial” som arbetare i organisationen sen kan arbeta med 

för att uppnå önskat resultat. Exempelvis är en patient på ett sjukhus råmaterial för 

sjuksköterskan och hennes uppdrag är då att se till att patienten blir frisk och kan 

lämna sjukhuset. Hasenfeld (1992) menar att det är förändringsprocessen hos 

klienterna som definierar dem som råmaterial i organisationen och det är det som 

skiljer människobehandlade organisationer från andra organisationer. Hasenfeld 

(1983) menar att de typer av klienter som finns i de människobehandlade 

organisationerna är beroende av vad allmänheten har för förväntningar på 

organisationen. Det är stor skillnad på människor som behandlas till exempel 

inom säkerhetsbranschen, vaktbolag eller liknande och de som behandlas inom 

kommunens socialtjänst. De organisationer vars mål är att se till att redan 

välmående klienter som fungerar i samhället fortsätter att må bra finns på den ena 

sidan och på motsatta sidan finns de organisationer som har mandat att 

kontrollera, förbättra och hjälpa de klienter som är sjuka eller avviker från det som 

ses som normalt i ett samhälle (Hasenfeld 1983). 

Människobehandlande organisationer, som en kategori av organisationer, delar 

unika karaktärsdrag då de alla arbetar ”with and on people”(Hasenfeld 1983 s.3). 

Hasenfeld (1992) menar att det kan vara svårt för människobehandlande 

organisationer att ge välfärd, vård och samtidigt kunna få förtroende från 

klienterna då socialarbetaren styrs av byråkrati och obegripliga regler som 

organisationen satt upp. Kanske behandlas klienterna av en stel och ibland 

okänslig socialarbetare. Förhållandet mellan klienter och deras socialarbetare 

fungerar bäst när det byggs på förtroende, menar Hasenfeld (1992). I förhållandet 
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mellan de båda parterna är ofta klienterna i en utsatt situation (Lipsky 2010). 

Förtroende handlar om att lita på någon annans goda vilja. Det gör personerna 

sårbara vilket i sin tur gör att socialarbetaren skulle kunna skada klienterna. 

Kärnan i förtroende och tillit är att klienterna kan ha fullt förtroende för att det 

inte kommer att hända. Klienterna måste vara villiga att riskera att bli sårade och 

utsatta, för att de behöver de resurser som den andra parten kan erbjuda (Handler 

1992). Handler (1992) menar att det är organisationen som bestämmer vilka 

resurser som finns att tillgå. Om klienterna vill ha tillgång till några av dessa 

resurser måste de släppa på kontrollen över sitt eget öde. Förutom resurserna sitter 

socialarbetaren på annan makt så som kunskap, lagrum, erfarenhet och yrkesstatus 

(Handler 1992). 

Handler (1992) visar att även om socialarbetaren känner sig låst av de regler och 

riktlinjer som organisationen sätter upp så lämnar alltid reglerna ett visst utrymme 

för tolkning. Socialarbetaren har rätt och utrymme att göra sin egen tolkning och 

tillämpning av reglerna så länge som hen håller sig innanför lagens ramar. Vissa 

socialarbetare förklarar sig med att de bara följer reglerna då de tar beslut som 

missgynnar klienterna. Det menar Handler (1992) mer är en ursäkt som 

socialarbetaren använder än en förklaring då hen faktiskt har ett visst spelrum för 

att tolka reglerna. Socialarbetaren har tolkningsföreträde gentemot klienterna 

vilket ger hen makt att tolka hur reglerna ska tillämpas och då socialarbetaren 

säger att hen bara följer reglerna markerar det vem det är som har makten i 

relationen (Handler 1992). 

Hasenfeld (1992) menar att det rätt tydligt finns en maktskillnad mellan 

socialarbetare och klienter då socialtjänsten har monopol på de tjänster de 

tillhandahåller. Klienterna behöver socialtjänstens resurser mer än socialtjänsten 

behöver klienternas resurser. Ett maktövertag behöver inte innebära att det är till 

den ena partens nackdel. De som arbetar inom de människobehandlande 

organisationerna har också möjlighet att göra gott för klienterna och det betyder 

att det kan vara gynnsamt för den andra parten. En socialarbetare är bunden till 

regler och föreskrifter som definierar hur hen kan tolka och använda sin makt. 

Hen har också en uppsättning med professionella normer och etiska riktlinjer som 

ser till att inte makten missbrukas mot klienterna (Hasenfeld 1992). 
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3.3 Street-level bureaucracy 

 

Gräsrotsbyråkrati är en översättning av termen street-level bureaucracy. Termen 

introducerades av statsvetaren Michael Lipsky (Johansson 2007). Offentligt 

anställda som interagerar direkt med medborgare i sitt arbete och som har 

betydande handlingsfrihet i utförandet av sitt arbete kallas gräsrotsbyråkrater 

(Lipsky 2010). Den handlingsfrihet som kännetecknar gräsrotsbyråkraterna är 

specifik. Handlingsutrymmet måste innehålla en möjlighet att fatta beslut som 

påverkar den sorts service klienterna erhåller. Det slaget av handlingsfrihet 

innefattar en möjlighet för socialarbetaren att göra egna bedömningar, det gäller 

även arbetsinsatsens slutliga utformning. Det ger också en möjlighet att ta 

ställning till och vid behov kunna omdefiniera och ifrågasätta klienternas krav 

och/eller problemformulering (Johansson 2007). 

 

Det viktigaste och mest utmärkande kännetecknen för en gräsrotsbyråkrat är 

relationen till och arbetet med klienterna. Gräsrotsbyråkraten är beroende av 

klienterna på två sätt: dels måste klienterna utnyttja de tjänster som finns 

tillgängliga för att gräsrotsbyråkraternas arbete ska ha en grund, dels påverkar 

klienternas egenheter och egenskaper innehållet i det arbete som 

gräsrotsbyråkraterna utför dagligen. Klienterna är både råmaterial till 

gräsrotsbyråkraternas åtgärder och konsumenter av samma åtgärder. Relationen 

mellan gräsrotsbyråkraten och klienterna omges och bestäms till största delen av 

den organisation som gräsrotsbyråkraten arbetar i (Johansson 2007). 
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4 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenterar vi den tidigare forskningen som vi tagit del av under 

uppbyggnaden av undersökningen. 

 

Vår tolkning av Foucaults pastoralmakt är att den kan ses som en makt där syftet 

är vårdande, stöd och kontroll går hand i hand och förutsätter varandra (Foucault 

1978/2004). Teorin har använts på skilda områden i det sociala fältet. Giertz 

(2012) använder pastoralmakt i sin avhandling där hon tittat närmare på relationen 

mellan funktionshindrade och deras goda män. Den makt som de gode männen 

har kan döljas av vård och omsorg. För att de gode männen ska kunna stödja 

brukaren i ekonomiska frågor menar de flesta intervjupersonerna i Giertzs (2012) 

studie att det krävs fullständig kontroll av brukarens ekonomi. De gode männen 

har oftast goda avsikter med sitt arbete men den goda avsikten kan innebära att 

parterna inte ser och observerar den kontroll och därmed observerar de inte heller 

det maktperspektiv som relationen innebär. Makten i relationen förblir dold 

(Giertz 2012). Skau (2007) menar att det är då makten är dold som den kan bli 

skadlig. Hon menar vidare att närvaron av makt ofta underkommuniceras vilket 

gör att den blir överskyld. Det gör det svårare för socialarbetarna att bli medvetna 

om sitt maktövertag och därmed är det också svårt för alla parter att förhålla sig 

till makten (2007) 

Billqvist (1999) menar att samspelet mellan klienter och socialarbetare sker på 

socialarbetarens villkor. Vissa klienter kan komma att favoriseras och 

särbehandlas efter vilka preferensramar socialarbetaren har (Billqvist 1999). 

Enligt klienterna i Billquist och Skårners undersökning (2012) efterfrågar 

klienterna en socialarbetare som är närvarande och ser varje person de möter. Det 

räcker inte då att socialarbetaren är med klienterna fysiskt om hen är någon 

annanstans i tanken. De behöver vara närvarande både fysiskt och psykiskt. 

Studien belyser relationen mellan socialarbetare och klienter utifrån klienternas 

perspektiv. Den visar att det också är viktigt att socialarbetaren är tillgänglig då 

klienterna behöver det (Billquist & Skårner 2012). Socialarbetaren kan göra sig 

otillgänglig genom att inte svara i telefon eller på mail. Det är enligt Billquist 
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(1999) ett medvetet, så väl som omedvetet, sätt för socialarbetaren att visa sin 

maktposition gentemot klienterna. 

Vi kan genom Billquist och Skårners studie (2009) se att det finns motstridigheter 

i arbetet med tvångsvårdade klienter, i det fallet, LVM. Enligt studien känner sig 

klienterna omyndighetsförklarade då de tvingas till vård. Det är inte själva vården 

i sig de är kritiska till utan det faktum att de är inlåsta och inte kan röra sig som de 

vill. Den makt som institutionerna använder sig av, i och med tvångsvården, får 

klienterna att känna sig kränkta. Personalen på dessa institutioner anser att de 

måste ha full kontroll över de tvångsvårdade klienterna för att kunna vara till hjälp 

på det sätt som klienterna behöver (Billquist & Skårner 2009). Det är liknande den 

inställning som vi kan se hos de gode männen i Giertzs (2012) studie. På samma 

sätt beskriver Foucault att pastorn i församlingen måste ha full kontroll över 

församlingsborna för att kunna hjälpa dessa att finna den rätta vägen till frälsning 

(Foucault 1994). Billquist (1999) menar att socialarbetare kan upplevas ha makt 

genom att stänga ute klienterna till exempel då klienter inte kommer i tid. 

Klienterna är beroende av att träffa socialarbetaren för att få den hjälp och det stöd 

som de anser sig behöva. Det är upp till socialarbetaren när och var de ska ses och 

dennes kompetens att sen avgöra huruvida klienterna är i behov av hjälp eller inte 

(Billquist 1999). 

Enligt Billqvist (1999) råder det spänningar i socialarbetarrollen då de ska vara 

den medmänskliga aktören som ska se till och möta klienternas önskan att bli 

personligt bemötta samtidigt som de ska vara organisationens representant som 

ska se till att alla blir lika behandlade efter de rutiner och regler som finns 

uppsatta av organisationen. Det finns en stark maktutövning mellan 

socialarbetaren och klienterna, framför allt i ärenden gällande ekonomiskt bistånd, 

enligt Billqvist (1999). Denna maktutövning är oftast öppen då handläggarna i 

samtalen hänvisar till lagar, riktlinjer, föreskrifter och rutiner. Det finns också en 

dold makt och den visar sig i sättet socialarbetaren använder språket och genom 

att hänvisa till kollegor och liknande då beslut ska fattas. Karlsson & Börjesson 

(2011) menar, precis som Billquist (1999) att det finns en maktdimension mellan 

socialarbetare och klienter som avspeglas i den kunskap som socialarbetaren har. 

Det kan vara kunskap kring exempelvis de lagar och regler som finns och det 
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fackspråket som används, med alla de förkortningar, uttryck och hänvisningar 

som finns. Det stämmer överens med det Handler (1992) menar med att 

socialarbetare kan bruka och missbruka makten som finns i relationen till 

klienterna bland annat genom sättet att använda just språket (Handler 1992).  

Byberg (2002) har i sin studie jämfört högkostnadskommuner med 

lågkostnadskommuner. De socialarbetarna i hennes studie, som arbetar på platser 

med hög handlingsfrihet, hon beskriver att de känner sig utlämnade till sig själva 

och att deras dagar framstår som mycket oförutsägbara. Hon belyser också att på 

de arbetsplatser där handlingsfriheten är lägre känner sig socialarbetarna mer 

säkra i sitt arbete och hon menar att den närhet som finns till närmsta överordnad 

kan vara en bidragande faktor. Om socialarbetaren har stramare handlingsfrihet 

kan det innebära att den närmast överordnade har större insyn i arbetet och 

socialarbetarna i Bybergs (2002) studie ser inte det som kontroll utan mer som att 

det ger trygghet (Byberg, 2002). 

Som socialarbetare kan man i sitt arbete behöva ikläda sig olika roller. Med roller 

menar vi att socialarbetaren i sitt arbete ska arbeta efter lagar, regler och rutiner 

samtidigt som de ska bemöta klienterna som söker hjälp efter deras behov 

(Billquist, 1999). Det kan handla om att socialarbetaren ena gången möter klienter 

i behandlande syfte för att nästa gång möta dem i utredningssyfte, vilket kan leda 

till motsättningar. Allt som klienterna berättar för socialarbetaren kan komma att 

användas i en eventuell utredning om klienten vilket kan göra att klienterna 

medvetet håller inne med viktig information (Skau, 2007).  
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5 Metod 
 

I metodsavsnittet kommer vi att presentera vårt val av metod och hur vi genomfört 

vår studie. 

 

5.1 Förförståelse 

 

Vår förförståelse grundar sig i de tankar och uppfattningar vi hade, bland annat 

från vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning) om att en socialarbetare har en 

dubbel roll i sitt yrkesutövande och den makt som denna roll för med sig. Studier 

av tidigare forskning har också gett en ny förförståelse av problemområdet. Det vi 

menar med dubbel roll är att i socialarbetarens profession ingår det både en 

kontrollerande och en stödjande aspekt. Samtidigt som socialarbetare ska vara 

stödjande ska hen också kontrollera klienterna. Det kan vara till exempel att 

socialarbetaren vill hjälpa och stötta klienter men måste kontrollera exempelvis 

drogfrihet för att kunna bevilja en insats. Det kan också handla om att föräldrar 

måste gå med på det handläggaren föreslår för att inte barnen ska bli 

omhändertagna via LVU. 

5.2 Val av metodologisk ansats 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Med kvalitativ metod försöker 

man nå kunskap om intervjupersonens subjektiva upplevelser utifrån deras egna 

ord och berättelser. Metoden beskriver ofta individer eller de situationer som 

studeras ur ett helhetsperspektiv (Larsson, 2005). Den kvalitativa metoden utgår 

från intervjupersonens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008) vilket vi menar 

hjälper oss att ge svar på vår undersökning. Anledningen till att vi valt kvalitativ 

metod är för att vi är intresserade av att få en djup och nyanserad bild av 

förhållandet som råder mellan socialarbetare och klienter. Då intervjupersonen i 

en kvalitativ metod har större frihet att utveckla sina svar än i den kvantitativa 

metoden anser vi att den metoden passar bäst för att ge oss svar på våra frågor. 

Det som kan vara till den kvalitativa metodens nackdel i vår studie är antalet 

intervjupersoner. Om vi gjort flera intervjuer hade vi också kunnat stärka vår 

analys ytterligare. Dock har vi inget skäl att tro att om vi intervjuat åtta 
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socialsekreterare på andra arbetsplatser i motsvarande kommuner skulle resultatet 

bli annat än snarlikt. 

 

Den kvalitativa metoden kopplas ofta ihop med ett induktivt synsätt vilket innebär 

att teorin uppkommer ur resultatet av studien (Bryman, 2011). Då vi kommer att 

ha med oss ett teoriperspektiv in i studien lutar vår undersökning också åt ett 

deduktivt synsätt som innebär att studien utgår från en teori som empirin sedan 

bekräftar eller dementerar (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen har 

metoder arbetats fram som inspirerats av dessa två strategier. I den kvalitativa 

metodlitteraturen argumenterar författarna för att de två strategierna kan 

kombineras i en och samma studie, så kallad abduktiv strategi, under analysen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Abduktion utgår från empiriska data samtidigt 

som teoretiska moment tas i beaktning (Larsson, 2005). Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att det under forskningsprocessen sker en alternering mellan tidigare 

forskning och empiri och de omtolkas med stöd av varandra. Teorin kan användas 

som inspiration för att upptäcka mönster som finns i empirin för att ge förståelse. 

Den abduktiva strategin är den som vi anser passar in i vår undersökning och som 

vi har arbetat utifrån. 

 

5.3 Val av datainsamlingsmetod 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

bygger på vissa förskrivna frågor som är relativt öppna så intervjupersonen själv 

kan utveckla svaren (Bryman, 2011). Intervjuaren använder sig ofta av en 

intervjuguide där intervjuaren inte behöver ställa frågorna i den ordning de 

kommer och kan ge intervjupersonen frihet att svara mer utförligt med egna ord 

(Bryman, 2011). Intervjuaren kan också ställa frågor som inte står med i 

intervjuguiden utifrån eventuella frågor som uppkommer från intervjupersonens 

svar (Bryman, 2011). Denna metod har vi valt då vi är intresserade av hur 

socialarbetaren ser på sin profession utifrån den dubbla rollen de kan besitta och 

hur det visar sig i relationen till klienterna. Vi anser att intervjumetoden är ett bra 

sätt att få fram så mycket information som möjligt. 
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5.4 Val av urvalsmetod och urval 

 

Vi använde oss av ett snöbollsurval som i huvudsak innebär att vi tog kontakt med 

personer som vi antog har goda kunskaper om det vi vill undersöka. I vårt fall tog 

vi kontakt med enhetschefer för att få vidare kontakt med personer som kunde 

uppfylla våra önskemål. De personer vi ville intervjua var socialarbetare som kan 

tänkas inneha den dubbla rollen, det vill säga stödjande och kontrollerande. Vi 

inriktade oss på socialarbetare med myndighetsutövning eftersom vi menar att 

dessa personer passar för det vi vill undersöka. Det vi menar med den 

kontrollerande rollen tror vi blir synligare om personen har myndighetsutövning. 

Vi har därför valt socialarbetare inom barn- och familj, ekonomi och missbruk. 

Urvalet av intervjupersoner har skett i tre kommuner, två mellanstora och en liten, 

som valdes utifrån ett pragmatiskt urval. Vi kontaktade fem kommuner för att öka 

våra chanser att få tag på intervjupersoner. Socialarbetare i tre kommuner ville 

delta, därav antalet. När snöbollsmetoden används blir inte intervjupersonerna 

representativa för hela befolkningen. Det innebär att det blir svårt, för att inte säga 

omöjligt, att generalisera det resultat som kommer fram ur empirin, det är inte 

heller vår mening. 

 

5.5 Genomförande 

 

Vår avsikt var att intervjua åtta-nio personer som arbetar som handläggare inom 

socialtjänsten. Vi har intervjuat sammanlagt åtta personer, två personer var 

enhetschefer och sex personer var socialsekreterare. Samtliga har 

myndighetsutövning i sin tjänst. Tidigt i processen tog vi kontakt med 

enhetschefer genom e-mail och telefon för att sedan låta dem föra vidare frågan 

om intervjuer till sina medarbetare. Kriterierna var socialarbetare med 

myndighetsutövning. För att socialarbetarna skulle känna sig fria att prata om 

verksamheten tänkte vi från början att enhetschefen inte skulle veta vilka av 

medarbetarna som ställde upp på intervjuerna. Däremot skulle enhetschefen veta 

att vi tog kontakt med medarbetarna och vi ville att enhetschefen skulle ge sitt 

godkännande att de ställde upp på arbetstid. De namn på personer som ville ställa 

upp på intervjuer fick vi av enhetscheferna. Vi kontrollerade att de inte gjorde 
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dem något att enhetschefen visste att de ställde upp och då vi hade begränsat med 

tid för att leta intervjupersoner ansåg vi att det tillvägagångssättet var 

tillfredställande. Vi skickade därefter ett e-mail till personerna som skulle kunna 

tänkas delta i intervjuerna där vi förklarade uppsatsens syfte och även informerade 

om det praktiska gällande intervjun samt samtycke. 

5.5.1 Intervjuer 

 

Vi har skrivit frågorna till intervjun i en semistrukturerad intervjuguide utifrån vår 

frågeställning och sedan utvecklat intervjuguiden mellan intervjuerna. Vi försökte 

skriva så öppna frågor som möjligt för att intervjupersonerna skulle kunna svara 

med egna ord och inte med det de tror att vi förväntar oss att få till svar (Bryman, 

2011). 

Vi deltog båda vid samtliga intervjutillfällen och var lika aktiva. Intervjuerna 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats, antingen i samtalsrum eller på 

intervjupersonernas egna arbetsrum. Intervjuerna tog 20-60 minuter att 

genomföra. Vi skickade inte intervjuguiden till personerna i förväg då vi ville ha 

deras spontana tankar. Vi spelade in alla åtta intervjuerna och transkriberade 

sedan fyra var. Transkribering ger tid att reflektera över vad som sägs under 

intervjun. De två första intervjuerna vi transkriberade skrev vi ner ordagrant med 

alla pauser, hummanden, harklingar, skratt och så vidare. I de följande 

intervjuerna skrev vi inte med allt sådant utan fokuserade på innehållet i det 

sagda. När vi skrivit citat i analysen har vi tagit bort överflödiga ord och 

hummande så att de ska vara mer läsvänliga, vi har dock inte ändrat innehållets 

innebörd. Vi har också kortat ner vissa meningar och lyft fram kärnan i citatet. 

Detta markeras med /../.     

För att kunna ställa relevanta frågor för vår undersökning började vi med att läsa 

in oss på ämnet innan vi genomförde intervjuerna (Kvale & Brinkman 2009 s. 

122). Detta gjorde vi främst genom forskning, kurslitteratur och genom 

avhandlingar. Den tidigare forskningen sökte vi efter i Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog och genom de databaser som finns tillgängliga på 

universitetsbiblioteket. Genom att vara tillräckligt inlästa kan analysen börja redan 

under och mellan intervjuerna (Kvale & Brinkman 2009). 
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5.5.2 Litteratur 

 

Vi sökte tidigare forskning både tillsammans och var för sig. Vi gick igenom 

materialet vi hittat tillsammans för att göra ett gemensamt urval av den forskning 

vi ville fördjupa oss mer i. Vi var intresserade av att fördjupa oss i litteratur som 

behandlar makt, pastoralmakt, människobehandlade organisationer och 

gräsrotsbyråkrati för att kunna få ut så mycket som möjligt ur vår empiri. Att läsa 

tidigare forskning var något som fortgick under hela uppsatsarbetet i enlighet med 

abduktiv ansats. 

5.5.3 Bearbetning och analys av material 

 

Vi har använt oss av en innehållsanalys då vi behandlat empirin vi samlat in. 

Syftet med en innehållsanalys är att identifiera samband, mönster, gemensamma 

drag eller skillnader (Larsen, 2009).  

När vi gjorde intervjuguiden byggde vi upp den med olika teman i tanken. Då vi 

var inlästa på den teori vi valt att använda som analysverktyg redan från början 

utgick våra frågor till viss del från den och vi kunde utifrån det börja analysera 

materialet redan under tiden vi samlade in det. Eftersom vi valt teori och var 

inlästa på den betyder det att det också finns en risk att vi var färgade av den då vi 

ställde frågorna. Det skulle kunna göra frågorna exempelvis mer ledande eller att 

vi missade att ställa andra frågor som kunde varit intressant för resultatet men i 

vårt fall anser vi att det var en bra metod att läsa in oss innan så vi kunde få en 

djupare förförståelse om ämnet. Det anser vi gav oss ett bättre utgångsläge för att 

kunna ställa relevanta frågor, utifrån vår frågeställning och få ett bra material, än 

om vi inte hade haft den förståelsen.  

När vi sammanställt vårt empirimaterial ville vi utgå från empirin och startade 

med en första genomläsning. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att de teman 

som används bör hämtas från aktörerna. Utifrån det byggde vi vår första analys på 

de olika teman som intervjupersonernas svar gav. Vi läste därefter igenom 

materialet flera gånger och markerade det som passade in under respektive tema. 

De teman som vi på så sätt sorterade ut utgjorde grunden för analysen och har 

därefter byggts på med en teoretisk analys. 
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5.6 Etiska överväganden 

 

Under uppsatsarbetets gång finns det många etiska aspekter att tänka på. I stora 

drag handlar det om att se till att inga personer tar skada av undersökningen. 

Deltagarna ska ha samtyckt till att vara med, efter en utförlig information, man 

ska inte inkräkta på enskilda individers privatliv och man får inte ge falska bilder 

av förhållanden genom att undanhålla information (Bryman, 2011). 

 

Det finns fyra principer som anses grundläggande att ta ställning till inom 

forskningen. Dessa principer är: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet). Vi informerade 

intervjupersonerna om syftet med vår undersökning och hur den är upplagd. Vi 

informerade även om risker och fördelar med undersökningen. Detta kallas för 

informerat samtycke (Kvale & Brinkman, 2009).  Intervjupersonerna har också i 

det brev vi skickat ut fått informationen att de när som helst kan avbryta intervjun. 

Vi kommer i den mån det är möjligt att erbjuda konfidentialitet för 

intervjupersonerna. Detta betyder att privata data som gör att intervjupersonen kan 

identifieras i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Informationen vi får av intervjupersonerna kommer endast att användas för att 

uppnå vårt forskningsändamål. Vi kommer att ge intervjupersonerna epiteten Ip1, 

Ip2, Ip3, osv, där Ip står för intervjuperson. En viktig etisk riktlinje är att ”göra 

gott” (Kvale & Brinkman, 2009). Vi anser att intervjupersonerna inte kan ta skada 

av att delta i undersökningen då de är avidentifierade. Ett etiskt krav som ställs på 

forskaren är att kvalitén på den kunskap som publiceras ska vara högt 

vetenskaplig, resultaten ska vara så korrekta och representativa för 

forskningsområdet som möjligt vilket vi ämnar leva upp till genom noggrann 

redovisning av tillvägagångssätt (Kvale & Brinkman, 2009). 
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5.7 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet handlar om relevans och giltighet, alltså att man samlar in data som 

speglar den frågeställning man har. Kvale & Brinkman (2009) menar att det kan 

vara svårt att fastställa validiteten inom kvalitativ forskning då forskningen är 

ogiltig om den inte resulterar i siffror. I ett bredare perspektiv hönför sig dock 

validiteten till i vilken utsträckning metoden som används undersöker det den 

faktiskt är menad att undersöka. Om man ser till det vidare perspektivet så kan 

kvalitativ forskning leda till valid vetenskaplig kunskap (Kvale & Brinkman, 

2009). Sett ur det perspektivet menar Larsen (2009) att det kan vara enklare att 

försäkra sig om en hög validitet i en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ då 

man under intervjuerna i en kvalitativ undersökning kan ändra frågeställningarna 

om man skulle upptäcka att frågorna inte ger den relevanta information som man 

behöver för att mäta det som är meningen att mäta (Larsen, 2009). 

 

Reliabiliteten handlar om att studien visar exakthet och precision, alltså att studien 

är tillförlitlig och att noggrannhet har präglat processen (Larsen 2009, Kvale & 

Brinkman 2009). Reliabiliteten handlar också om huruvida resultaten blir de 

samma om undersökningen skulle göras igen, antingen direkt av andra forskare 

eller av samma forskare vid ett senare tillfälle. Larsen (2009) menar att det finns 

en risk att intervjupersonerna påverkas av den som intervjuar och av situationen. 

Det kan prägla det som sägs i intervjun. Det kan vara så att intervjupersonen 

skulle sagt något annat i en annan situation eller om någon annan ställt frågorna 

(Larsson 2009). Socialt arbete är dynamiskt, vilket innebär att människor, 

situationer och förutsättningar är i ständig förändring. Det gör att det kan bli svårt 

att uppnå en hög reliabilitet i forskning med människobehandlande organisationer. 

För att väga upp det har vi behandlat informationen vi samlat ihop på ett noggrant 

sätt. För att minska risken att misstolka empirin läste vi och delade in de 

intervjupersonerna sa i teman var för sig sen jämförde vi resultatet och såg då att 

vi tolkat intervjupersonerna på liknande sätt båda två. 
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6 Resultat och analys 
 

I det här avsnittet kommer vi redovisa resultat parallellt med analys. Vi har delat 

upp analysen i olika teman. De teman vi kommer att presentera är kontroll, 

förväntningar, klientinflytande och resurser, makt och den dubbla rollen. 

 

Innan vi presenterar resultatet vill vi ge en kort presentation av intervjupersonerna 

följt av en förklaring vad vi menar med den dualitet som en socialarbetare ställs 

inför i sin yrkesutövande roll som både myndighetsutövande och stödjande. 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

De personer vi intervjuat har olika arbetsuppgifter inom socialt arbete. Deras 

yrkeserfarenhet spänner över ett stort antal år. De har arbetat mellan 1- 42 år på 

respektive arbetsplats. Två av dem vi intervjuade är enhetschefer och de sex 

övriga är socialsekreterare. Fyra intervjupersoner arbetar inom missbruksvården, 

två stycken med barn och familj, en arbetar med ekonomiskt bistånd och missbruk 

i samma tjänst och en intervjuperson tjänstgör inom alla enheter. Samtliga har 

delegation på myndighetsutövning i olika grad. 

 

6.2 Socialarbetarens dualitet 
 

En socialarbetare har i sin profession olika arbetsuppgifter. Det vi valt att lägga 

vår vikt vid är de socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten med klienter som 

söker stöd eller hjälp som socialtjänsten kan erbjuda. Vi menar att det i 

socialarbetarens yrkesutövande kan finnas två roller som existerar sida vid sida. 

Vi syftar då på en myndighetsutövande roll som präglas av organisationens krav 

på kontroll och administration och en mer stödjande, hjälpande roll som präglas 

av klienternas behov. 

 

6.3 Kontroll 

 

Den maximala kontrollen, enligt de intervjupersoner vi pratat med, är då de 

använder sig av tvångslagar, LVM och LVU. Billquist och Skårner (2009) visar i 

sin studie att klienter som tvingas till vård känner sig omyndighetsförklarade och 
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kränkta, inte av själva vården i sig, utan av det faktum att de är frihetsberövade 

och inlåsta. Ip 2 menar att när hen som myndighetsperson gör intrång i klienters 

liv genom att placera dem på institution, via LVM, kan klienterna säkert uppleva 

det som en kränkning. Flera intervjupersoner berättar att klienterna till slut dock 

brukar komma fram till att tvångslagen behövdes och de förstår att 

omhändertagandet var tvunget då personerna inser att de var enda sättet att bryta 

det destruktiva livet de levde. 

 

“för den personen i fråga som jag har gjort det här ingreppet på kan 

faktiskt förstå att kanske var det den enda möjliga chansen att bryta det 

här destruktiva livet” (ip2). 

 

Här anser vi att pastoralmakten visar sig tydligt då pastorn, i det här fallet 

socialarbetaren, ska leda sina församlingsmedlemmar, i det här fallet klienterna, 

på rätt väg. Genom att göra det som socialarbetaren tror är bäst för klienterna, 

trots att de inte håller med, så ser socialarbetaren sig som hjälpande och inte 

kontrollerande. Foucault (1984/2002) menar att i pastoralmakten förutsätter den 

kontrollerande och den hjälpande rollen varandra. Hjälpen är till viss del villkorad 

även om det inte är direkt uttalat. 

 

Under intervjuer med flera av handläggarna framgår det att de inte kräver att 

klienterna ska lämna drogtest men samtidigt berättar de att det visst är ett krav i 

vissa insatser för att behandlingen ska kunna fortgå. Kravet ställs oftast av 

boendet där insatsen utförs i de fall där det handlar om till exempel vuxna 

missbrukare. I de fallen är det inte handläggaren specifikt som tar beslutet om 

drogtest utan personal på boendet. I de fall där det finns barn till missbrukare kan 

handläggaren villkora drogtest för att föräldern ska få träffa barnet. 

 

“Personer då som har missbrukat och drogat får lämna drogtester då, 

inför umgänge. Det blir ju ett, en kontroll /.../ det står ju ofta i 

vårdplanerna, att ska de träffa sina barn, så måste det vara så /.../ alltså 

det blir ju ett villkor i det då”. (ip 4) 
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Hjälpen möter här en stark kontroll. Det gäller även andra situationer. För att 

komma till ett behandlingshem via SoL, som är frivilligt, behöver klienterna visa 

att de är motiverade att sluta eller i alla fall minska sitt missbruk. En handläggare 

berättar om ett krav som ställs av de boenden där kommunen placerar klienter 

med missbruksproblematik. Klienterna ska kunna bevisa att de är fria från den 

drog de är beroende av via urinprov. 

 

“bor du på boendet så ingår det också i paketet” (ip 3) 

 

Ip 3 menar att detta görs bland annat av hänsyn till de andra personerna som bor 

på boendet för att den kommunen har garanterat att boendet ska vara drogfritt. 

Billquist och Skårner (2009) visar i sin studie att personal på det boendet de har 

gjort intervjuer vid anser att det är viktigt att miljön hålls drogfri och att den 

kontrollen är “ett nödvändigt ont” (Billquist & Skårner, 2009 s. 248). 

 

En intervjuperson i en annan kommun säger samma sak angående boenden och 

drogtest samtidigt som hen belyser att frivilligheten i SoL gör att: “passar inte 

galoscherna så är de fria att gå när det inte passar” (Ip 5). Klienterna behöver 

inte ställa upp på att lämna ett drogtest om de själva inte vill såvida det inte 

“ingår i paketet”(Ip 5). Här kan vi se att då socialarbetarna har behov av att 

kontrollera klienternas drogfrihet hänvisar man till de regler som finns, i detta fall 

de regler som boendet har. Paketet avser en stödjande insats som förutsätter en 

kontroll. 

 

6.4 Förväntningar 

 

Socialarbetare som arbetar inom människobehandlande organisationer kan ha 

vissa förväntningar på sig, dessa förväntningar kan komma från olika håll, till 

exempel från klienterna och deras anhöriga. 

 

Intervjupersonerna berättar att de upplever att de har stora förväntningar på sig. 

Framför allt kände de stor press från klienter och anhöriga. En intervjuperson 

menar att när klienterna väl tagit mod till sig och sökt hjälp vill de ha hjälp 
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omgående vilket hen menar inte är möjligt och då känner hen ibland att klienterna 

blir besvikna. Intervjupersonen måste först göra en utredning och ta reda på så 

mycket som möjligt från klienterna och deras situation precis som en pastor 

behöver veta allt om personerna den ska hjälpa i församlingen inom 

pastoralmakten. 

 

“har man kommit på någonting så vill man ju vidare i det så fort 

som möjligt och att vi då ska bromsa dem /.../ ja men jag ska göra 

en utredning som jag har två månader på mig att göra kan kännas 

väldigt frustrerande för mig /.../ och att det blir väldigt 

konfliktladdat från klientens sida för de har jättestora 

förväntningar att nu har jag kommit på det här och då ska jag 

vidare.” (Ip 6) 

 

De är inte tydligt för klienterna att “det goda stödet” förutsätter en ingående 

kontroll av individen. 

 

Intervjupersonerna säger att det ibland kan vara svårt att leva upp till de 

förväntningar som de har på sig. Framför allt menar en intervjuperson att 

förväntningarna från nya klienter är speciellt svåra. Om klienterna inte känner till 

ärendegången, och att utredning måste göras innan, kan de förvänta sig att 

insatsen ska sättas in omgående. För intervjupersonen är det omöjligt att leva upp 

till de förväntningarna. 

 

“Ibland kan det vara jobbigt om det är någon som kanske inte haft kontakt 

med socialtjänsten innan och inte vet riktigt hur det fungerar och så har 

de tagit sig mod /.../ då kan det vara lite jobbigt, man har förväntningar på 

sig från klienterna i så stor utsträckning från början“. (Ip 3) 

 

Förväntningarna från anhöriga är de som är värst enligt flera intervjupersoner. De 

menar att anhöriga tycker att det går långsamt, att det inte händer något med 

klienten. Handläggarna menar att de anhöriga inte har någon förståelse för 

utredningsprocessen. Anhöriga tror och förväntar sig att socialtjänsten ska lösa 
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alla deras problem. Det händer att de anhöriga vill mer än klienterna vilket skapar 

problem enligt Ip 5 då hen menar att motivationen till förändring måste komma 

från klienterna själva. 

 

“Ja visst har anhöriga förväntningar, vill mer än vad personen i fråga vill 

och det går liksom inte att vilja åt någon annan /.../ måste ju komma 

inifrån en själv och det har de väl förväntningar på att vi ska kunna fixa 

men alltså det är ju svårt om inte personen själv är med på banan” (Ip 5) 

 

Hasenfeld (1992) menar att de lagar och regler som styr socialarbetaren kan göra 

att klienterna uppfattar socialarbetarna som stela och okänsliga. När 

socialarbetarna då inte kan leva upp till de förväntningar klienterna har, på grund 

av sättet de arbetar på, gäller det att socialarbetaren kan hantera de 

förväntningarna och bemöta klienterna där de befinner sig. Ip 5 menar att hen i 

dessa situationer ibland får backa och förklara hur ärendegången fungerar och vad 

som behöver göras innan klienterna kan få en insats. 

 

6.5 Klientinflytande och resurser 

 

För att insatsen ska passa klienterna menar de intervjupersoner vi intervjuat att det 

är viktigt att lyssna till klienternas önskemål och åsikter. Klientinflytandet är 

viktigt hos intervjupersonerna. De betonar dock att det är handläggaren som i 

slutändan tar besluten och bestämmer vilken insats klienterna får. 

 

“man frågar hela tiden efter samtycke /.../ för det är ju jätteviktigt att man 

kan känna att man har inflytande men självklart är det jag som har sista 

ordet till slut, så är det ju” (Ip 7) 

 

Enligt Hasenfeld (1992) kan det vara svårt att ge den vård och behandling som 

klienterna själva önskar då socialarbetaren styrs av organisationens riktlinjer och 

regelverk och det ger socialarbetaren begränsningar i sitt arbete. Förutom den 

byråkratiska ordningen med utredning före insats gäller det resurser. I materialet 

ser vi att det till största del handlar om ekonomi hos de intervjupersoner vi pratat 
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med. En intervjuperson berättar att handläggarna försöker styra klienterna till de 

öppna insatser den kommunen erbjuder för att hålla ner kostnaderna. Hen säger 

dock att om insatsen inte alls passar för klienterna så måste de självklart få det 

som de behöver i form av en annan, mer passande, insats. Ip 2 menar att hen i sitt 

arbete inte ska tänka på de ekonomiska utan hen ska se till vad som är bäst för 

klienterna. 

 

“Det finns alltid det ekonomiska men det ska ju inte jag som 

socialarbetare tänka så mycket på. Jag ska försöka tänka på klientens 

bästa och strunta i det här med ekonomin, det får andra fatta beslut om”. 

(Ip2) 

 

Vi kan utifrån vårt material se att intervjupersonerna anser att klienterna har 

inflytande att önska vad de vill ha för insatser, de kan säga sin åsikt och 

handläggarna försöker så gott de kan möta klienterna i deras önskan. 

 

“man försöker hela tiden jobba med att klienten ska vara delaktig”. (Ip 7) 

och 

“vi måste göra handlingsplaner hit och dit och det ska vara rättssäkert 

och klienten ska vara delaktig och de har all rätt i världen att se sina 

handlingar /.../ man jobbar ju väldigt öppet och tillsammans med 

personerna” (Ip 3) 

 

Klienter kan ha en önskan om ett visst behandlingshem men om kommunen har 

ramavtal eller upphandling med ett annat behandlingshem som kan ge 

motsvarande behandling, vilket de kommuner vi intervjuat i har, kommer 

klienterna få sin behandling där, trots egna önskemål. Handler (1992) menar att 

socialarbetarna är en del av en organisation, där organisationen bestämmer vilka 

resurser som finns. Utifrån vårt material kan vi se att i mötet med klienter styrs 

även våra intervjupersoner av organisationens regler. Intervjupersonerna säger att 

samarbete med klienterna är viktigt men poängterar att det utifrån organisationens 

regler kan vara svårt att tillmötesgå klienternas vilja alla gånger. Några av 

intervjupersonerna känner sig påverkade av det ekonomiska läget som finns i 
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kommunerna och organisationens krav på effektivitet. De säger att de helst styr 

klienter till kommunens egna insatser men om det finns behov för annan 

behandling får klienterna den. 

 

“Vi försöker ju styra dem mot vår öppenvårdsbehandling /.../ men det är 

inte alla gånger det går. /.../ Ja, vi säger ju aldrig till någon att du får inte 

åka för vi har inga pengar kvar /.../ så kan ju inte vi säga utan finns 

behovet då måste, då måste man få det man behöver”. (Ip 5) 

 

För att socialarbetaren ska kunna bedöma behovet av en insats till klienter 

behöver hen information om klienterna som gör att hen kan göra en utredning. 

Skau (2007) menar att allt som klienterna säger i mötet med socialarbetaren kan 

användas i utredningen om klienterna, det gör att klienter kan hålla inne med 

information. 

 

“Klienten vet att alltihopa skrivs och allt som sägs skrivs, om man säger 

så, och då tiger de. Då är de tysta för de är så medvetna /.../ Så där blir 

det ju problem att komma åt vissa /.../ att ändå hålla dem på en bättre nivå 

om du bara kunde ha samtal som inte dokumenterar det”. (Ip 6) 

 

Intervjupersonen menar att det skulle vara bra att kunna föra ett samtal med 

klienterna utan att behöva dokumentera det, intervjupersonen tror sig då kunna 

hjälpa personerna på ett annat sätt. Vi anser att klienternas inflytande är stort då 

de själva kan bestämma vad de säger till socialarbetaren. De kan själva välja vad 

de vill att socialarbetaren ska veta, vilket gör att socialarbetaren kanske inte har all 

fakta som behövs för att göra en tillfredsställande utredning. En annan 

intervjuperson kallar detta för klienternas makt. På frågan om klienter har makt 

menar hen, precis som Ip 6, att klienterna kan välja vad de berättar. 

 

“Om man pratar kring utredningar, det är ju ändå de (klienten) som väljer 

vad de berättar, den makten har de”. (Ip 7) 
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Ekonomiska resurser och organisationens riktlinjer blir en del av det maktspel 

som omger mötet. 

 

6.6 Makt 

 

Vår uppfattning är att ordet makt generellt sett har en negativ klang och att 

intervjupersonerna inte vill befatta sig med tanken på att inneha makt. En 

intervjuperson (Ip 8) ser på makt som att den kan benämnas som makt då den 

missbrukas. Foucault menar att makt finns överallt, i alla relationer, vilket innebär 

att makten cirkulerar omkring oss alltid. Samma intervjuperson säger att 

klienterna har rätt att överklaga beslut och begära tillsyner av socialstyrelsen. Hen 

menar att det inte är makt utan rättigheter klienterna har. Med hjälp av Foucaults 

maktteori anser vi att makten i sig är neutral. Den uppfattas negativ alternativt 

positiv beroende på hur man använder sin maktposition gentemot andra 

människor. Det vi ser i vår empiri är att intervjupersonerna har en tendens att se 

makten som negativ. 

 

“Jag menar, makt för mig är när du använder makten på ett felaktigt sätt. 

Vi har otrolig makt på socialtjänsten /.../ men klienten har det inte men de 

har rättigheter att överklaga våra beslut och se till att vi sköter våra 

uppgifter på rätt sätt.” (Ip 8) 

 

En annan intervjuperson uttrycker: 

 

“även fast man använder sig av sin makt så har man ju hela tiden med sig 

att det ska bli så bra som möjligt med förhoppning att det ska bli bra för 

alla parter så småningom” (Ip 7) 

 

När ordet makt kommer på tal under intervjuerna blir stämningen lite tryckt och vi 

märker att intervjupersonerna väger sina ord innan de talar. Det här styrker vår 

uppfattning om att makt är värdeladdat och förknippas med något negativt för 

många. 
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En av intervjupersonerna säger att det är viktigt att vara medveten om sin position 

i förhållande till klienter. Vi kan förstå intervjupersonen genom Skau (2007) som 

menar att omedveten makt kan bli skadlig. Om socialarbetaren inte är medveten 

om maktförhållandet i relation till klienterna kan det vara svårt att förhålla sig till 

det maktförhållandet. 

 

“Det är ju jag som sitter på makten, det är det och det är ju, kan ju vara 

ganska skrämmande ibland faktiskt och det är ju också utifrån, jag skriver 

utredningar och gör förslag till beslut /.../ det är ju egentligen jag som har 

fattat beslutet med utredningen jag har skrivit /.../ det spelar ju ingen roll 

vems namn som står där då va, det är ju jag som har skrivit detta”. (Ip 2) 

 

När en socialarbetare måste ta obekväma beslut ligger det nära till hands att lägga 

över det på organisationen. Till exempel kan vi se i vårt material att då 

intervjupersonerna måste ge avslag på en ansökan hänvisar de till de lagar och 

regler som de har att arbeta utifrån, regler uppsatta av organisationen. Enligt 

Handler (1992) har socialarbetaren alltid ett handlingsutrymme där hen kan tolka 

regler och lagar. Han menar att socialarbetaren använder regelverk och lagrum 

som en ursäkt vid negativa beslut som går emot klienterna. Kanske kan det vara 

som Handler (1992) menar men de lagar som styr socialarbetaren i sitt arbete gör 

att hen har ett begränsat handlingsutrymme och socialarbetaren måste förhålla sig 

till lagen och följa den. Det i sin tur gör att hen ibland måste ta beslut som är 

negativt för klienterna. De beslut som socialarbetaren tar påverkas av lagen och 

om klienternas behov inte anses tillräckliga för en insats enligt lagen så kan inte 

socialarbetaren bevilja insatsen även om hen ser att det skulle gynna klienterna. 

Vi kan se i vårt material att om klienterna inte uppfyller kraven för en viss insats, 

enligt de regler och lagar som finns, kan det innebära vissa sanktioner för 

klienterna.  Ett exempel är Ip 4 som berättar att föräldrar, vars barn är 

omhändertagna och placerade av socialtjänsten, som har ett aktivt missbruk av 

droger, måste göra ett drogtest för att visa att de är drogfria inför ett umgänge med 

sitt barn. Om föräldrarna inte ställer upp på testet kan det innebära begränsningar i 

umgänget med barnet. 
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Som vi nämnt tidigare så menar Foucault att makten är neutral och finns i alla 

sociala relationer (1984/2002). Då vi tycker oss se att intervjupersonerna 

förknippar ordet makt med något som de inte vill utöva kan det vara svårt för dem 

och deras klienter att bli medvetna om den makt som faktiskt cirkulerar kring 

dem. Detta är ett av pastoralmaktens kännetecken, den uppfattas som god. Vi kan 

utifrån vårt material se att intervjupersonerna innehar makt bara genom sin 

yrkesroll. I yrkesrollen ingår det, som vi berört tidigare, en dualitet, alltså att 

socialarbetaren kan vara hjälpande och stödjande i arbetet med klienterna. 

 

6.7 Den dubbla rollen 

 

Det finns olika tankar hos intervjupersonerna om vad roller egentligen innebär. Vi 

presenterade rollerna som en stödjande och en kontrollerande roll för 

intervjupersonerna. Vi har utöver det ingen precis mall på vad den dubbla rollen 

innebär utan låter det vara upp till intervjupersonen att själv tolka vad de menar 

med roller. Vissa av de socialarbetare vi intervjuade kunde till viss del hålla med 

om uppdelningen vi gjort om socialarbetarens dubbla roll som stödjande och 

kontrollerande men de ville inte se det som en dubbel roll utan mer som en roll 

som har olika uppgifter. 

 

“Man har lite olika roller där men grundtanken, grundidén, är trots allt 

att hjälpa och stödja /.../ visst är det lite olika roller men jag känner ändå 

att grundkärnan är detsamma, alltså det är ingenting jag upplever som 

motsatser i den bemärkelsen”. (Ip 2) 

 

En av enhetscheferna vi intervjuade ville inte alls dela upp rollen. Hen menar att 

det möjligtvis kan göras inom andra enheter men inte inom den hen arbetar i, som 

är missbruksvård. Hens motivering till det är att det inte ställs villkor för att få 

insatser inom hens avdelning. Hen menar vidare, i likhet med Ip 8 tidigare, att den 

kontroll som finns på enheten är den tillsyn som socialstyrelsen gör och det är för 

klienternas och rättssäkerhetens skull. Enhetschefen menar att det inte finns någon 

form av kontroll i hens arbete. 
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“Ja, jag tror mer att det handlar om de som har ekonomiskt bistånd, där 

man kan villkora bistånd /../vi villkorar ju inte. /../ den kontrollen som 

finns och att vi har tillsyn från socialstyrelsen /../ ja vi har kontroll på oss, 

att det hanteras rätt”. (Ip 1) 

 

Hen menar att det är socialtjänsten som kontrolleras, inte klienterna. Precis som 

intervjupersonen antyder menar också Billquist (1999) att det finns en stark 

maktutövning i ärenden gällande ekonomisk bistånd. Vi anser, med hjälp av 

Foucault, att maktutövningen finns inom socialtjänstens alla avdelningar, den tar 

sig bara olika uttryck och är olika mycket synlig vilket gör att den kan vara svår 

att uppfatta och därför kan det verka som den inte finns. 

 

En av intervjupersonerna tar upp att en anledning till att bli socialarbetare är att 

man vill hjälpa människor. 

 

“någonstans vill man ju alltid hjälpa och det är väl därför man väljer ett 

sådant här yrke och självklart blir det en konflikt när man känner att man 

skulle vilja hjälpa mer än man kan /.../ så någonstans får man ju aldrig 

glömma den här myndighetsutövande rollen heller för det får ju inte bli så 

att, som sagt det är ju inte behandling jag jobbar med”. (Ip 7) 

 

När vi ställer frågan om hen kan hålla med om att socialarbetaren har en dubbel 

roll håller hen med om det. Hen menar att det hela tiden är en balansgång mellan 

de olika rollerna och att det kan bli en konflikt mellan att stödja klienterna och 

kontrollera de samma. 

 

Vi upplever att vi möts av ett visst motstånd när vi tar upp den dubbla rollen. 

Kanske kan det bero på att vi påstår att det finns en stödjande och en 

kontrollerande roll. Samtliga håller med om att de visst har en stödjande roll men 

flera ställer sig frågande till den kontrollerande rollen. Intervjupersonerna kom 

flera gånger att tala om makt i samband med den kontrollerande rollen och vi ser 

ett mönster mellan den negativa spänningen runt kontroll och att den associeras 

med makt. Detta kan bero på att socialarbetarna inte alltid vill se sin maktposition 
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utan ser hellre sig själva som en stödjande person. Vi kan förstå det genom Skau 

(2007) som menar att makt är något som människor helst inte vill förknippas med 

att vara den som utövar. Vissa intervjupersoner har inte reflekterat över att det kan 

vara en uppdelning kring yrkesrollen, de funderar kring det först när vi ställer 

frågan. De ser inte på det som att de besitter olika roller utan att de har en roll, 

med olika uppsåt. 
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7 Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram det vi finner extra intressant utifrån vårt 

material. Vi kommer att svara på våra forskningsfrågor genom de resultat vi har 

fått fram. Vi kommer att belysa hur intervjupersonerna förhåller sig till yrkets 

dualitet för att sedan gå vidare till hur de förstår och beskriver makt. Vi kommer 

också att visa på våra funderingar kring vidare forskning i ämnet men först 

diskuterar vi funderingar kring vårt sätt att dela upp yrkesrollen. 

 

Vi har funderat på hur undersökningen skulle blivit om vi, i intervjuguiden, inte 

delat upp yrkesrollen i två roller. Samtliga intervjupersoner reagerade på detta i 

någon form då de flesta ser det som en sammanflätad roll som är svår att separera. 

Vi funderar över om svaren kanske hade blivit annorlunda om vi ställt frågan om 

rollerna utan en uppdelning, hade intervjupersonerna då själva gjort denna 

uppdelning? Vi frågar oss om makten kommit fram på ett annat sätt då. Vi anser 

dock att intervjuguiden vi använt oss av är bra och att resultatet i studien har hög 

validitet. 

 

Materialet visar att intervjupersonerna kan uppleva en viss dualiet i sin yrkesroll. 

Vi kan se att intervjupersonerna gärna vill se sig som hjälpande, de har dock 

svårare att se sig som kontrollerande. De gånger intervjupersonerna är synligt 

kontrollerande i sitt yrkesutövande hänvisar de till de lagar och regler som finns 

uppsatta. I vår analys har pastoralmakten visat sig ha ett högt förklaringsvärde. 

 

Genom pastoralmakten kan vi förstå hur det kommer sig att intervjupersonerna 

nekar till att de har makt. När vi presenterar yrkesrollen som dubbel har 

intervjupersonerna, till viss del, svårt att se att det är två roller. I pastoralmakten 

förutsätter stöd och kontroll varandra och med hjälp av det kan vi se att 

intervjupersonernas syn på sin yrkesroll är att den är så sammanflätad att den inte 

går att dela på stöd och kontroll. Materialet visar även i vår undersökning, att stöd 

och kontroll är varandras förutsättningar. Intervjupersonerna har svårt att bara 

hjälpa utan att kontrollera. Intervjupersonerna ser nödvändigtvis inte exempelvis 
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ett drogtest som kontroll utan mer som en förutsättning för stöd. I ljuset av 

pastoralmakten kan vi förstå hur intervjupersonerna ser på kontroll.  

 

De intervjupersoner som arbetar med barn och unga säger att de är hårt styrda av 

riktlinjer från Socialstyrelsen. De har lättare att se den kontroll som de utför då de 

kan hänvisa till att det är för barnens bästa. Vi kan se att andra intervjupersonen 

också säger att de utför kontroll och de lutar sig då också mot de regler och 

riktlinjer de har i organisationen. Vår tolkning utifrån det intervjupersonerna säger 

är att kontroll verkar synonymt med makt. Då kontrollen nämns, nämns också ofta 

makt. Det motstånd vi möter när vi nämner kontroll anser vi vara en bekräftelse 

på den tidigare tolkningen vi gjort angående kontroll och makt, kontroll är makt 

och makt är negativt. Vårt material visar att de flesta intervjupersoner säger sig 

förstå att de sitter på en maktfull position. De säger att den yttersta makten de har 

är då de använder sig av tvångslagar. Då kan de tydligt se att de utför makt. Enligt 

Foucault är makten alltid närvarande i alla sociala relationer. Det blir dock 

otydligt ibland för några av intervjupersonerna då de menar att de inte har några 

kontroller av exempelvis drogfrihet när de bedömer insatser.  

 

Pastoralmakten hjälper oss tolka hur intervjupersonerna förstår maktförhållandet 

gentemot klienterna. Vår tolkning är att de förstår att de ofta är i ett maktöverläge 

men de anser inte att de använder positionen hela tiden. Makten blir tydligast vid 

användandet av tvångslagar. Vi anser att det är intressant att intervjupersonerna 

inte tydligt menar att de använder makt när de tar beslut som gynnar klienterna. 

Vi menar att, med Foucaults förklaring av makt, innebär det att varken klienter 

eller socialarbetare har en fast position i relation med den andre. En situation kan 

upplevas som underläge för en part men kan förändras. Med det vill vi visa på att 

makt ständigt finns närvarande mellan klienter och socialarbetare och att det är 

viktigt att medvetandegöra maktförhållandet. Det är först när vi förstår att makten 

ständigt är närvarande i relationer och vi förstår att vi kan påverka hur den 

används, oavsett om den är positiv eller negativ, som vi kan ha ett öppet och ärligt 

förhållande till klienterna.  
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7.1 Vidare forskning 

 

Enligt oss är den dubbla roll som socialarbetarnas yrke för med sig ett mycket 

intressant forskningsämne. Vi anser att det finns en bra grund för att 

fortsättningsvis göra en studie på hur klienter uppfattar detta och hur de ser på 

relationen mellan kontroll och stöd. Det vore intressant att intervjua klienter för 

att få deras bild av hur makten i relationen används, om de har samma bild av 

maktförhållandet som intervjupersonerna i den här studien. 
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Hej! 

Vi heter Ida-Lina Magnusson och Sara Berglund och vi går sista året på 

socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö där vi just nu skriver vår c-

uppsats. Syftet med uppsatsen är att försöka ta reda på hur socialarbetare ser på 

sitt handlingsutrymme. Vi är också intresserade av att försöka förstå den dualitet 

som en socialarbetare kan ställas inför genom att i sitt arbete ha både en stödjande 

och en kontrollerande roll. 

Vi söker därför socialarbetare som kan tänka sig att ställa upp på en intervju 

angående detta ämne någon gång under veckorna 18-19. Vi beräknar att intervjun 

tar max en timme och vår önskan är att spela in den för att underlätta vårt fortsatta 

arbete. Vårt mål är att ge en bild av hur socialarbetare upplever 

handlingsutrymmet i sin yrkesroll och synen på de olika rollerna. 

Deltagandet är frivilligt och Du har rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Materialet från intervjuerna kommer att avidentifieras, och samtliga personer 

kommer att hanteras anonymt. Det innebär att allt som kan härledas till en specifik 

person och arbetsplats kommer att avkodas i den färdiga uppsatsen. Intervjuerna 

kommer endast användas för detta forskningsändamål.  

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Internet. Vi har tänkt 

träffa c:a 10 personer i lite olika delar av landet.  

Vi ringer någon av de närmaste dagarna för att höra om och när det passar att få 

komma och prata med Dig. 

Har du frågor kan Du kontakta oss på telefon: 070-xxxxxx eller 073-xxxxxx, vi 

kan även nås på email: xxxx eller xxxxx eller vår handledare Lottie  Giertz,  xxx-

xxxx 

 

 

Med vänlig hälsning 

Ida-Lina Magnusson & Sara Berglund 
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Intervjuguide 

 Examensår?  

 Tidigare erfarenhet? 

 Anställningstid på arbetsplatsen?  

 Vilka var skälen till att du sökte den tjänst du har idag? 

 Kan du berätta om ditt uppdrag? Vad gör du? 

 Vad består din arbetsdag av? 

 Kan du berätta hur det går till när du kommer i kontakt med en 

klient för första gången? 

 Kan du beskriva ett första möte med en klient. Hur blev nästa? 

 Kan du anpassa insatserna efter klientens situation? 

 Hur mycket inflytande har klienten? I vad? På vilket sätt?  

 Vad har mer inflytande över ett beslut? Vilka faktorer spelar in? 

 Vill du berätta hur du upplever de förväntningar som finns på dig i 

ditt yrkesutövande? - Från klienter? Från organisationen? Från dig 

själv? Från andra? 

 Kan dessa förväntningar kollidera? Berätta om något fall. 

Vi menar att socialsekreterare har olika roller som existerar sida vid sida. 

Vi syftar på en myndighetsutövande roll som präglas av organisationens 

krav på kontroll och administration och en mer stödjande, hjälpande roll 

som mer präglas av klientens behov. 

 Kan du hålla med om denna uppdelning? Vill du lägga till 

ytterligare någon roll?  

 Hur skulle du beskriva förhållandet mellan den 

myndighetsutövande rollen och den mer stödjande rollen? 

 Upplever du en konflikt mellan dessa roller? Kan du berätta om 

några konkreta dilemman? 

 Upplever du att de två rollerna stödjer varandra? Hur? 

 Hur ser du på de krav som organisationen ställer? Kan du se några 

problem i samband med det? 

 Saknar du rutiner eller regelverk för något? 

 Vilka hjälpmedel har du att tillgå i din stödjande roll? 

 Om organisationens och klientens intressen krockar med varandra, 

vad skulle du säga påverkar ditt sätt att handla i sådana 

situationer? 
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 Skulle du beskriva det som att du orienterar dig mot klienten eller 

organisationen?  

 Upplever du att du kan påverka mötet på ett tillfredsställande sätt? 

Hur gör du?  

 Om du upplever en rollkonflikt i ett ärende, på vilket sätt anser du 

att det påverkar ditt övriga arbete?  

 Har du upplevt situationer där du förstår att klienten blev kränkt? 

 Upplever du att klienten har makt i några situationer? Anhöriga? 

Ge exempel. 

 Hur ser du på ditt handlingsutrymme i mötet med klienter? 

 

 Är det något annat som du vill tillägga? 

 Är det något som du tycker att vi borde frågat om? 

 

 


