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Abstrakt 
Författare: Ulrika Nilsson 

Titel: INTERAKTION mellan klienter och social myndighet 

Uppsats Soc 344, 41-60 p 

Handledare: Marianne Liedholm 

Sociologiska institutionen, vårterminen 2003 

Jag ämnar i denna uppsats att koncentrera mig på mötet mellan individ och social myndighet, 

i form av klientrelation med till exempel socialarbetare. Jag är intresserad av att se och 

försöka förstå en del av problematiken kring interaktion mellan människor i en specifik 

situation. 

Syftet med uppsatsen är att ur ett sociologiskt perspektiv försöka belysa en problematik som 

finns i mötet mellan individ och social myndighet. Jag vill i ett interaktionistiskt perspektiv 

försöka förstå vilka problem som existerar. Utifrån mina respondenters upplevelser som 

återges i intervjuer ämnar jag analysera det insamlade materialet och konkretisera följande 

syfte; 

Att försöka förstå relationen mellan klient och socialarbetare, med fokus utifrån ett 

klientperspektiv. 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv når jag en förståelse för denna relation. Jag anser mig 

kunna se att det existerar en anpassning av klienten till den sociala myndigheten som 

institution. En stämpling av klienten förekommer, samt att socialarbetaren har en inverkan på 

klientens ”livsbana”. Det framkommer att det finns en betydande interaktion med andra 

personer kring respondenterna, denna interaktion medför att klienten får vara ”normal” i en så 

kallad onormal situation. 
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Inledning 

Intresset för problematiken i relationen mellan klient och social myndighet 
Människor i samhället är olika, bland annat beroende på ekonomiska och sociala 

förutsättningar. Vi har en diskussion kring betydelsen av arv och miljö, denna följer liksom 

många andra debatter trender i samhället och varierar över tid. Varför utvecklar vissa 

människor beteenden som anses avvikande, som till exempel missbruk och kriminalitet? 

Normen i samhället avgör vad avvikande beteenden anses vara. Normen varierar beroende av 

bland annat allmänhetens opinion och forskning på området. Vi definierar avvikande 

beteenden som vi klassificerar. Vi pratar om ”sociala problem”, vilka hanteras i olika 

institutioner, som i sin tur är uppbyggda enligt satta normer. 

Från tidig ålder socialiseras vi in i ett samhälle och allt vad det innebär. Den första kontakten 

sker inom en liten sfär av människor som ofta begränsas till familjen. I tonåren har skola och 

kamrater stor betydelse och senare i vuxenvärlden står arbetsplatsen för en stor del av vårt 

sociala nätverk. Vi befinner oss i och tar olika positioner i form av överordnade och 

underordnade roller. Genom interaktion med människor lär vi oss hur olika situationer och 

relationer fungerar och följaktligen lär vi oss att agera efter inlärda ramar och riktlinjer. Vi 

förhåller oss till sociala roller, situationer och andra människor. Symbolisk interaktionism är 

ett representativt begrepp för hur vi interagerar i relationer till andra människor. 

Hösten 2002 påbörjar jag kursen i sociologi 41-60 poäng, där c-uppsats på 10 poäng ingår. 

Jag funderar på inriktning och eftersom jag planerar att läsa Socionomprogrammet vid 

Socialhögskolans med socialt arbete som huvudämne, föll det sig naturligt att rikta intresset 

dit, inom sociologins ramar. 

Sverige har en omfattande social omsorg. Samhället tillhandahåller redskap för att vi ska 

kunna nå mål, ändra en livssituation eller förbättra den position vi har. Genom olika bistånd, 

och rådgivning förser samhället oss med en rad möjligheter; finansiering av studiemedel, 

hjälp till bostad, olika arbetsmarknadsåtgärder etcetera. Samtidigt regleras samhället av lagar 

och normer. Vi har ett socialförsäkringssystem som omfattar rättigheter, där medborgarna har 

rätt till bland annat, sjukpenning, barnbidrag och arbetslöshetsbidrag. Bidragssystemet medför 

också skyldigheter, till exempel ska du stå till arbetsmarknadens förfogande då du uppbär 

arbetslöshetsersättning. Det finns människor som av olika anledningar inte finns med i det 

reglerade systemet, där inte socialförsäkringssystemets hjälpande verksamhet täcker de 

behövandes behov. Det finns människor som faller genom det sociala ”nätet” och även de 
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som väljer att inte rätta in sig i systemet och att leva efter samhällets satta ramar. De mest 

utsatta i samhället har socialtjänsten att vända sig till, möjligheten till påverkan är begränsad, 

här är regelsystemets premisser än tydligare i form av rättigheter och skyldigheter. 

Socialtjänsten bedömer hur hjälp och stöd ska fördelas, det förväntas något i gengäld mot 

aktiv hjälp, bättring och ett gott leverne i utbyte mot fortsatt hjälp. En självklarhet, kan tyckas. 

Vem ska bestämma vilka motprestationer som kan förväntas och ska systemet överhuvudtaget 

vara uppbyggt på krav och motprestationer? Jag ämnar i denna uppsats att koncentrera mig på 

mötet mellan individ och social myndighet, i form av klientrelation med till exempel 

socialarbetare1; socialsekreterare, socialassistent, psykolog, behandlingspersonal med flera, 

då jag är intresserad av att se och försöka förstå en del av problematiken kring interaktion 

mellan människor i en specifik situation. 

Problemformulering, syfte och begreppsdefinitioner. 

Syfte och problemställning 
Syftet med uppsatsen är att i ett sociologiskt perspektiv försöka belysa en problematik som 

finns i mötet mellan individ och social myndighet. Jag vill i ett interaktionistiskt perspektiv 

försöka förstå vilka problem som uppstår och hur. Vilka bakomliggande orsaker som verkar. 

Utifrån mina respondenters upplevelser som återges i intervjuer ämnar jag analysera det 

insamlade materialet och konkretisera följande syfte; 

Att försöka förstå relationen mellan klient och socialarbetare, med fokus utifrån ett 

klientperspektiv. 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv kan jag nå en förståelse för respondenternas erfarenheter. 

Jag ämnar bygga analysen på följande problemställning. Existerar det en anpassning av 

klienten till den sociala myndigheten som institution? Förekommer det en stämpling av 

klienten? Vilken inverkan har socialarbetaren på klientens ”livsbana”? Samt vilken betydelsen 

har interaktionen med andra personer för respondenterna, betydelsen av att klienten får vara 

”normal” i en så kallad onormal situation. 

 

                                                 
1 Socialarbetare omfattar olika människor som är yrkesaktiva inom professionen socialt arbete. 
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Klienten 
Tapio Salonen skriver i antologin ”Vardagsbegrepp i socialt arbete” om klientens position och 

ställning gentemot den sociala myndigheten. Salonen delar upp medborgarna i tre roller – 

konsument, brukare och klient. 

Som konsument har medborgaren en valmöjlighet, att acceptera eller förkasta ett erbjudande, 

som brukare av samhällets tjänster får vi utifrån ett internt perspektiv möjlighet att protestera 

eller engagera oss för att få till en förändring, till exempel som förälder till dagisbarn. I 

motsats till de två andra medborgarrollerna saknar klientrollen möjlighet att påverka den 

sociala service som finns, istället existerar ett anpassningstillstånd.2 

Maktförhållandet? 
Maktförhållandet som råder på socialbyrån, innebär makt att stödja mänsklig förändring och 

makt att kontrollera och disciplinera klienter. Både socialarbetare och klient är fast i det 

sociala arbetets sfär. Socialarbetare med hög arbetsbelastning, dagliga möten med klienter 

som befinner sig i en social situation som är svår att förändra, har överordnade mål att 

uppfylla, vilka det beslutas om på en hierarkiskt överordnad beslutsnivå. Klienten känner sig 

utsatt i mötet med socialbyrån, allmänhetens och klientens personliga åsikt om mötet som en, 

många gånger, förnedrande och utsatt situation, är en slutlig bekräftelse på ett misslyckande. 

Den administrativa arbetsordningen och tillika de regler som styr socialbyrån kan upplevas 

kränkande samtidigt som klienten kan känna skam för att behöva söka hjälp. 

Missbruk/Beroende 
Gemensamt för mina respondenter är att de har ett missbruk, alkohol eller en blandning av 

olika droger. Respondenternas missbruk är inte det centrala, att det har en betydande roll är 

däremot viktigt att inse. Det är indirekt missbruket som lett dem till en kontakt med den 

sociala myndigheten och i det mötet kan man ana den sociala myndighetens kategorisering av 

klienter som missbrukare. Därför är det av vikt att kort beröra missbruket som fenomen. 

Missbruk av olika slag är en vetenskap i sig, Mats Hilte skriver bland annat om detta i sin 

avhandling ”Droger och disciplin”. Här framgår att till kategorin missbrukare räknas alla, som 

brukar narkotika, eftersom det enligt lag är förbjudet. Beroende på denna definition räknas en 

mängd individer in i samma sociala kategori, trots att nyttjandet av narkotika varierar, 

gällande omfattning och konsekvenser för den enskilde och dennes omgivning. Eftersom 

denna klassning omfattar alla som brukar narkotika, ger det att någon som sporadiskt röker 

                                                 
2 Salonen, 1998 
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cannabis, sorteras in i samma kategori som till exempel en heroinist med ett vanemässigt 

missbruk. Vad det gäller alkohol är inte gränsen mellan bruk och missbruk lika glasklar, 

definitionerna av missbruk är många, tillika varierande. Begrepp som beroende och 

kontrollförlust förekommer ofta, vilket anses som problematiskt i forskningslitteraturen.3 

Hilte skriver om hur den ”officiella” definitionen av narkotikamissbruk inte är någon 

bestämning av missbrukets karaktär, men att i vårt vardagsspråk har narkotikamissbrukare 

eller narkoman fått en särskild innebörd. I massmedia kopplas narkomani ofta samman med 

våld, kriminalitet och förslavande under en drog. En beskrivning som ofta får gälla en hel 

social grupp trots dess stora skiftningar, enligt föregående beskrivning. 

Problematiken med mina respondenters varierande missbruk är inget som jag medvetet söker 

och som jag också väljer att behandla i minsta möjliga mån för att inte på ett onödigt sätt 

problematisera mitt syfte ytterligare. Jag tar mig rätten att selektivt ta med representativa delar 

ur mitt empiriska material och därmed också lämna andra delar obehandlade, utan att 

förvränga eller felaktigt återge mina respondenters berättelser av olika händelser och 

situationer. 

Urval 
I mitt val av studieobjekt söker jag personer som av olika anledningar varit i kontakt med 

social myndighet. Mötet med social myndighet är det centrala. 

Hur ska jag kunna motivera respondenten att berätta om erfarenheter i detta avseende? Att 

frivilligt berätta om en situation där en social myndighet är inblandad, att lämna ut sig själv 

och möjligtvis en för respondenten obekväm händelse? Jag kan se svårigheten i att göra detta. 

Jag inser att det måste finnas någon form av relation till dessa människor, ett förtroende. Jag 

använder mig av egna, personliga kontakter och av min handledares tips gällande 

motorcykelklubben Clean & Crazy. 

Viktiga kriterier för respondenten är att det finns en vilja att berätta, att möjlighet till en 

givande dialog finns. Jag ser gärna att respondenten har förmågan att verbalisera, att personen 

i fråga är duktig på att beskriva upplevelser och händelser i samband med möten med social 

myndighet. Respondenterna skall vara vuxna människor, med en viss självinsikt, för att kunna 

reflektera över sin bakgrund, uppväxt och nuvarande livssituation. 

                                                 
3 Hilte, 1990 
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I min bekantskapskrets finns en kvinna, Pia4, mellan henne och mig själv finns det en 

förförståelse och ett förtroende för varandras erfarenheter i livet. Denna kvinna har ett 

alkoholmissbruk, hon är medveten om sin sjukdom och jobbar aktivt för att inte nyttja 

alkohol, hon går regelbundet till AA:s5 möten. 

Bekantskapen med Pia ger mig kontakten med Hans6, vars liv varit fyllt av ett blandmissbruk, 

men som idag kämpar för sin nykterhet och sitt drogoberoende. 

Min handledare tipsar mig om en förening, Clean & Crazy, som är en motorcykelklubb där 

medlemmarna har erfarenhet av varierande missbruk och fängelsevistelse. I denna förening är 

det absolut nykterhet som gäller. Det är presidenten och vice presidenten på klubben som jag 

intervjuat, Kenta och Lennart7. 

Pia 
Pia bor tillsammans med sin sambo och deras två barn. Pia studerar på heltid och jobbar extra 

sidan om. 

Hennes uppfostran var relativt fri, präglad av 70-talets liberala inställning. Föräldrarna skilde 

sig strax efter att Pia föddes och samtidigt flyttade hela familjen. Pappan, som blev en 

helgpappa, bodde i kollektiv. Pia berättar att det var en ständig ström av barn och vuxna, 

gårdsfester och musik. Pia växte till största delen upp hos sin mamma, de hyrde ett gammalt 

hus av kommunen som tidigare varit hotell. Detta hus älskades av mamman, hennes syster 

och Pia själv. De tvingades senare flytta därifrån då kommunen inte ville renovera huset, men 

de flyttade inte utan kamp. De fick folk att skriva på protestlistor och motsatte sig 

kommunens beslut att riva det älskade gamla hotellet. 

Pia funderar över hur föräldrarna inte var några trygga, stabila förebilder under hennes 

uppväxt. Det fanns få regler och det sattes inga gränser. Pia gjorde mycket som hon själv 

ville, brydde sig inte om vad föräldrarna sa. Efter grundskolan provade Pia på olika 

inriktningar och påbörjade många utbildningar utan att slutföra dem. Som ung stack hon och 

en kompis iväg utomlands, på vinst och förlust. Pia har alltid umgåtts med de som varit äldre 

än henne själv. Det har varit likadant när det gäller förhållande, ofta har det varit med äldre 

killar och män och långa förhållanden. Pia berättar själv hur männen tagit stor plats och fyllt 

ett tomrum, Pia har aldrig bott ensam. 

                                                 
4 Detta namn är fingerat liksom de platser och människor som Pia berör i sin berättelse 
5 Anonyma Alkoholister 
6 Detta namn är fingerat liksom de platser och människor som Hans berör i sin berättelse 
7 De har valt att ställa upp med sina verkliga identiteter 
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Pia är en underbar människa, hon är intellektuell, ambitiös, rolig, alltid sugen på att hitta på 

saker. Hon är en person med få men fasta principer, hon har en humanistisk människosyn. 

Jag upplever att det finns en rastlöshet hos Pia. Hon söker ständigt efter en annorlunda 

situation än den hon befinner sig i. Jag uppfattar det som att Pia har mycket höga krav på sig 

själv. Hon tycker sällan att hon räcker till vad det gäller sina barn, hemmet, utbildningen och 

sig själv. 

Lennart 
Lennart är distributionsansvarig för de hemlösas tidning ”Aluma”, som säljs i Malmö och 

Lund. Han är vicepresident i motorcykelklubben Clean & Crazy. Här jobbar han i olika 

sociala nätverksprojekt, bland annat i ett grannskapsarbete där de riktar sin verksamhet till 

ungdomar upp till 18 år. De arrangerar läger, det kan vara utflykter ut i naturen, projekt i 

kvarteret och föreläsningar ute på skolorna. Lennart jobbar även i samarbete med 

stadsdelsförvaltningen i olika brottsförebyggande verksamheter. 

Lennart kämpar idag för en nykterhet, han använder motorcykelklubben som 

motivationskälla, att få köra motorcykel är en dröm som blivit verklighet. 

Lennart menar att ingen av hans föräldrar hade tid med honom, pappan hade ett stort företag 

och mamman var också yrkesarbetande. Det var ingen som ifrågasatte Lennarts beteenden i 

skolan. Som barn var Lennart stökig, han sågs som ett störande barn och blev till slut placerad 

i ungdomshem, då var han tolv år gammal. Sedan elva års ålder har han rökt, snattat, använt 

alkohol och droger. Detta eskalerade under hela livet och Lennart har tillbringat lång tid i 

fängelse. 

Han pratar om hur samhällsklimatet var när han växte upp. Musiken, inställningen till droger, 

en liberal samhällspolitik. Detta färgade hans liv och hans inställning till droger som var den 

att det inte var något farligt, det var helt okej. Lennart är född 1948 och har större delen av sitt 

liv använt droger och varit kriminell, han säger själv att han ansåg sig ha en bra livsstil och 

därför inte velat ändra sin situation förrän sent i livet. 

Lennarts liv tog en vändning år 2000, då bestämde han sig för att börja kämpa för en drogfri 

tillvaro. Idag är Lennart glad för att han börjat bygga upp en relation till sina barn igen, han 

har inte haft kontakt med sin dotter på tretton år och med sin son på sexton år. 

Han har sina vänner runt sig på motorcykelklubben. Han och Kenta, hans bästa vän, stöttar 

varandra, liksom övriga omkring dem som är engagerade i motorcykelklubben. Lennart har 

byggt upp ett socialt nätverk, han säger själv att om han ”tar sig ett återfall”, förlorar han allt 
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detta. Idag kan han planera för morgondagen, vilket inte varit möjligt innan. Lennart säger till 

mig att det är viktigt att ta sig tid till sig själv. Hans egen stund på dagen är på morgonen, i 

badrummet där funderar han, han säger till sig själv, ”det här blir nog en bra dag”, han menar 

att det är så han måste tänka och så skrattar han hjärtligt. 

Kenta 
Kenta har en liknande bakgrund som Lennart. Vid elva års ålder började han med droger, men 

redan vid åtta årsålder började han stjäla mopeder, cyklar och andra saker. Detta ledde snart 

till bilstölder och resulterade i en första fängelsedom vid sjutton års ålder. Kenta berättar att 

han troligtvis suttit i fängelse i cirka tjugofem år allt som allt. 

Kenta berättar att han under sin uppväxt blivit placerad på fosterhem och att social myndighet 

givit honom chansen till att förändra sin destruktiva livssituation. Kenta har liksom Lennart 

ansett att han haft ett tillräckligt bra liv, en livsstil där det funnits förhållande, ekonomiska 

resurser, droger. Hans liv har rullat på, det har varvats med olika åtgärder från social 

myndighet, förhållanden med kvinnor, återfall, kriminalitet, fängelsestraff och så om igen. 

Kenta berättar att han har barn runt om i Sverige. Även om Kenta säger sig varit nöjd med sin 

livsstil, inser han att det trots allt varit en negativ spiral. Kenta berättar att han fick nog 1990, 

han blev erbjuden kontraktsvård i samband med sin tjugosjunde fängelsedom 1991. Kenta 

gick igenom en behandling enligt Minnesotamodellen och dess tolvstegsprogram. Han har 

haft flera återfall efter detta men idag jobbar han på samma sätt som Lennart och har byggt 

upp ett socialt nätverk runt omkring sig och detta engagemang ger honom väldigt mycket. 

Han säger själv att hans livshistoria till stort liknar Lennarts, medan han anser att han blivit 

erbjuden fler chanser från den sociala myndigheten. 

Hans 
Hans har tagit droger sedan elva års ålder. Han berättar hur han som trettonåring satt på 

Mariatorget och rökte hasch. Det var billigt och det fanns riklig tillgång, haschet köpte han för 

sin veckopeng. Det fanns inga regler, gränserna tänjdes ut, de trodde att det var ofarligt att 

röka hasch, att det inte var skadligt som till exempel alkoholen ansågs vara. 

Hans är sjukpensionär idag, han går på rehabilitering. Under 90-talet fick han diagnosen 

”kronisk alkoholist”, då hade han varit på åtskilliga behandlingshem, på nytt tagit droger, haft 

förhållande med olika kvinnor, fått barn på olika håll, en ständig flykt från verkligheten. Hans 

hade bestämt sig för att han inte ville sluta med alkohol och droger, då var han 43 år gammal 

och hade tagit droger i 32 år. 
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Så träffar han en terapeut som ger honom ett egenvärde, som låter honom förstå att han väljer 

själv sina omständigheter. En process sätts igång och Hans går igenom behandling i 

tolvstegsprogrammet. Sedan år 2000 har han varit aktiv i AA och under denna tiden har Hans 

haft två återfall. 

Hans är en intellektuell man, har stor självinsikt, reflekterar över sin situation på ett mycket 

verbalt sätt. Han beskriver mycket känslor och jag förstår att han berättat sin livshistoria 

många gånger. 

Hans föräldrar distanserade sig, valde att inte förstå, fanns inte med i Hans uppväxt som några 

förebilder. 

Missbruk är en gemensam nämnare i respondenternas livsberättelser, men också mötena med 

social myndighet finns som milstolpar i respondenternas liv och det är det jag tar fasta på. 

Kontakterna med social myndighet ingår i en process som lett till en annorlunda livssituation 

för alla respondenterna. 

Lena 
För att inte enbart få en sidas, (klientens), perspektiv och åsikt av en problematik har jag även 

intervjuat en socialarbetare som har erfarenhet av många olika arbetsplatser och områden 

inom socialt arbete. Hon heter Lena Holmqvist8 och arbetar som socialsekreterare på 

Stadsdelsförvaltningen Centrums Familje- och Individenhet i Malmö. 

Lena har högskoleutbildning och har kontinuerligt uppdaterat sig inom sitt yrkesområde 

genom att gå kortare kurser.  

Lena har en relativt lång yrkesbana bakom sig. Hon har arbetat på utredningshem, arbetat 

inom socialtjänsten på behandlingshem och som samordnare på olika ungdomsprojekt. Det är 

först på senare år som Lena börjat arbeta som socialsekreterare på en faktisk socialbyrå. 

Teori 

George H Mead 
Mead försöker i sin teori om Jaget urskilja ett individuellt självmedvetande, vilket uppnås då 

individen går utanför sig själv och ser sig själv som ett objekt. Han menar att det är den 

sociala beteende- och aktivitetsprocess som individen är involverad i som rymmer grogrunden 

för Jagets framväxt. Genom att se sig själv som ett objekt liksom andra ser en, kan personen 

betrakta sig själv utifrån de attityder som är specifika för den sociala gruppens deltagare, eller 
                                                 
8 Lena har valt att inte vara anonym 
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en generaliserad ståndpunkt som är gällande för den sociala gruppen som helhet, till vilken 

person hör. Det är i denna process som vi som enskilda individer kan reagera och handla 

intelligent och rationellt. Utan en social interaktion, erfarenhet, kan inte ett Jag uppstå.9 

Vi använder oss av signifikanta symboler, till exempel tal-, hand-, ansikts- och kroppsspråk, i 

vår sociala interaktion där Jaget utvecklas. De signifikanta symbolerna är viktiga då de inom 

en viss grupp eller helhet har samma sociala stimuli på den egna individen som på andra och 

därmed kan en respons förutses. Inom en viss social grupp råder en underförståelse mellan de 

berörda aktörerna. Därför kan det i tanken pågå en konversation mellan individ och motpart 

som sedan används i ett faktiskt samtal eller en handling där individen på samma gång riktar 

sig till en annan som till sig själv, därmed kontrolleras talet/handlingen till den andre personen 

genom en kontinuerlig respons på egna gester. Vi har även förmågan att stimulera andra till 

respons utan att själva reagera, till exempel emotionella attityder. 10 

Mead skriver om Jaget som en kombination av ”I” och ”Me” som är tätt sammanvävda och 

endast urskiljs genom beteendestudie. ”I” kan ses som en respons på ett socialt ”Me”. ”Me” är 

en organiserad mängd attityder som andra har gentemot den enskilda individen, i detta 

erkännande kan individen relatera till sitt Jag. Vidare är det individens val av respons i en 

social interaktion som utmärker ”I”, att individen är medveten om den sociala gruppens 

beteende- och relationsuppbyggnad och sedan självmedvetet väljer respons. Mead menar att 

”I’s” respons inte är uppenbar förrän den ägt rum och det är denna till viss del spontana, 

kreativa förmåga som leder till en utveckling av individens personlighet och hur individen kan 

påverka den sociala process som ligger till grund för utvecklingen av ”Me”. Varje individ har 

i ett privat rum exklusiv, subjektiv tillgång till sin egen valda respons, en position utifrån 

vilken han/hon väljer att respondera med eller emot det kollektiva medvetandet.11 

Mead menar att utvecklingen av Jaget börjar hos barnet genom ett rolltagande i leken. I leken 

antar barnet rollen av personer som finns i dess omgivning, till exempel en förälder, denna 

rolltagning utvecklas genom spelet som skiljer sig från leken genom att barnet i spelets värld 

måste anta alla inblandades roller för att kunna fungera i en helhet. I en förlängning till spelets 

rolltagning förhåller sig individen till sig själv utifrån ”en generaliserad andre” vilket är ett 

                                                 
9 Mead, 1934  
10 Mead, 1934 
11 Mead, 1934 
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mer abstrakt rolltagande, till exempel egendomsägare, som ger grund för 

rättigheter/skyldigheter i samhället.12 

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 

sociala verkligheten. Perspektivet är ett bra redskap för att studera mänskligt gruppliv och 

mänskliga beteenden, människan och gruppen som delar av samhället. Förståelse av skeenden 

är mer intressant i symbolisk interaktionism än att förklara och förutsäga händelser och 

beteenden. Det är viktigt att definiera den situationen som en enskild individ befinner sig i, 

vilken inte endast utgörs av de personer som man interagerar med, utan av hela den situation 

man befinner sig i. Det kan till exempel handla om sinnesstämning, hälsa och 

grupptillhörighet som definieras genom subjektiv pragmatik i det individuella fallet. Genom 

hela livet interagerar vi genom språk och kroppsspråk, ord blir till meningar, som beskriver 

symboler i form av objekt eller sociala fenomen och problem. Vi bygger upp symboler, till 

vilka vi refererar subjektivt, men i den sociala verkligheten finns en objektiv förförståelse, en 

gemensam referensram för dessa symboler. Människan är aktiv och präglas av föränderlighet, 

människan är inte, människan gör. En aktiv föränderlighet präglar hela samhället och därmed 

också konstruktionen av symboler som genom interaktion beskrivs som en ständigt pågående 

process. En konstruktion som oförutsägbart växer, utvecklas och anpassas efter vårt sociala 

samhälle.13 

Stämplingsteorier 
Howard S Beckers grundläggande antagande när det gäller avvikande beteenden är att det 

existerar endast i en kontext. Det är i en social kontext som omgivningen reagerar på och 

klassar ett beteende som avvikande, detta fenomen för inte en självständig tillvaro utanför 

denna sociala kontext. Det handlar om att följa regler och normer, den som inte tillämpar 

dessa regler, stämplas som avvikare. Becker skriver om ett regelrätt beteende samt även då 

man inte följer reglerna. Du kan till exempel bli felaktigt anklagad om du umgås med 

människor som inte följer satta regler. Som en äkta avvikare bryter du öppet mot reglerna, 

medan du som hemlig avvikare bryter mot regler utan att någon i din omgivning 

uppmärksammar detta. Slutligen skriver Becker om konformisten, som följer reglerna i en 

social kontext och därmed undviker avvikelse.14 

                                                 
12 Mead, 1934 
13 Trost, 2000 
14 Hilte, 2000 
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Avvikande beteenden 
Edwin Lemert skriver i sin bok ”Social Action and Legal Change” om avvikande beteenden. 

Att en individ blir etiketterad som avvikande enligt samhällets normer kan medföra att det 

uppstår en stämpling. Utifrån denna stämpling bemöts och behandlas individen på ett visst 

sätt. Individen i fråga förhåller sig till och kanske förlikar sig med stämplingen vilket medför 

att klyftan mellan individen och det etablerade samhället ökar. 

Man kan exemplifiera detta genom lagöverträdelse. Lemert kallar de första fallen av 

lagöverträdelse för primär avvikelse. En sekundär avvikelse uppstår när individen börjar 

acceptera stämplingen, det vill säga när etiketten ”kriminell” stämmer på honom eller henne. 

Metoddiskussion. 

Förförståelse 
Förförståelse, vår uppfattning av en situation föregås av en individuell förståelse. Vi tolkar 

verkligheten utifrån vår vetskap/förståelse rörande en företeelse. 

Vår förförståelse påverkas av värderingar, fördomar och förhoppningar vi har inför en studie. 

Torsten Thurén framhäver att det inte är något fel med förförståelse. Beroende på 

socialisering uppfattar vi samhället utifrån den kultur som vi lever i. Vi har en förförståelse 

om allt vi kommer i kontakt med och när vi undersöker/forskar om något så lägger vi fram en 

hypotes eller en problemställning. Det är utifrån en förförståelse som vi skapar en hypotes, 

som vi i en studie önskar bekräfta, revidera eller förkasta. 

Förförståelsen är ett centralt begrepp inom hermeneutiken, Thurén tar upp den hermeneutiska 

cirkeln/spiralen. Som innebär att utifrån erfarenhet revidera förförståelse, att kunskap om en 

helhet ger en bättre förförståelse som gör att man uppmärksammar nya detaljer. Värderingar 

och fördomar utvecklas till en verklig förståelse.15 

Tillvägagångssätt vid insamling av information. 
Steinar Kvale skriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” att kvalitativ metod kan 

ses såsom förstående sociologi medan kvantitativ metod står för förklarande sociologi.16 

Att genom respondent- och informantintervjuer försöka förstå vad som sker i mötet mellan 

klient och social myndighet och vilka konsekvenser som följer. För att få del av denna 

kunskap/erfarenhet som respondenterna besitter ställs det krav på mig som intervjuare. I min 

roll som samtalsledare med en viss förförståenlse av problematiken kring mötet, antar jag en 
                                                 
15 Thurén, 2000 
16 Kvale, 2001 
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relativt passiv position som lyssnare. Jag möjliggör en öppen dialog som leder till att de jag 

intervjuar återger sin livsvärld utifrån hur han/hon uppfattar den. Genom ostrukturerade 

intervjuer får respondenterna fritt berätta om nuvarande livssituation, uppväxt, missbruk och 

kontakter med social myndighet. 

Intervjuerna rör sig kring olika teman. Tematiseringen av mina intervjuer rör de konsekvenser 

som följer av bra och dåliga möten mellan klienten och den sociala myndigheten. Att försöka 

förstå vilka faktorer som påverkar mötet. 

När temat är konkretiserat följer planeringen av intervjuerna. Beroende på omfattningen av 

uppsatsen, tio poäng, anser jag fyra respondentintervjuer utifrån ett klientperspektiv och en 

informantintervju med en socialsekreterare utgöra en godtycklig grund. Intervjun med 

socialsekreteraren representerar en spegling av den problematik som klientintervjuerna berör 

och utgör samtidigt en form av balans i insamlingen av information. 

Intervjuerna är få till antalet, jag anser det viktigt att söka respondenter med vissa kriterier. 

Jag söker medvetet intervjupersoner som visar stor villighet att berätta om sina liv. Att de kan 

verbalisera situationer, upplevelser och känslor. Självinsikt och distans spelar roll då 

intervjupersonernas reflektioner över sina liv innebär att jag får en förståelse för hur denna 

person uppfattar sin situation utifrån sina erfarenheter. 

Två av intervjuerna, Pia och Hans, äger rum hemma hos mig. Meningen är att skapa en 

bekväm och trygg situation för respondenterna då deras berättelser rymmer personlig tragedi, 

smärtsamma minnen och rör möjligen upp obehagliga känslor. Att dela med sig av sina 

erfarenheter från möten med social myndighet innebär mer än att återge enskilda möten. De 

ingår i en kontext, ett livssammanhang med bakgrund, konsekvenser och så vidare, vilket gör 

att hela livshistorier rullas fram. 

Intervjuerna inleds med att jag orienterar respondenten om syftet med intervjun. Jag förklarar 

att han/hon är anonym i mitt arbete och på vilket sätt jag tänker använda mig av den 

information som jag samlar in. Den intervjuade informeras om att samtalen spelas in och när 

jag bearbetat materialet, raderar jag inspelningen. Intervjun inleds med att respondenten 

beskriver sin nuvarande livssituation, boende, familj och sysselsättning. 

Intervjuerna som är relativt ostrukturerade följer vissa gemensamma beröringspunkter, såsom 

nuvarande livssituation, uppväxt, problem, möte med social myndighet, konsekvenser och 

genomgående reflektioner över hur och varför olika situationer och händelser skett och sker. 
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Kenta och Lennart intervjuar jag i deras klubblokal, detta av praktiska skäl och därmed 

befinner de sig i en för dem välkänd miljö som troligen bidrar till att intervjun sker på ett 

avslappnat och relativt behagligt sätt. Jag väljer att intervjua Kenta och Lennart samtidigt, 

tillsammans med varandra. De berättar sina livshistorier en i taget och sedan har vi ett 

gemensamt samtal kring mötet mellan klient och social myndighet. Jag anser att det är 

givande med en gemensam intervju då de svarar på mina frågor, samtidigt som de reflekterar 

över varandras svar. 

I likhet med Kvales kvalitetskriterier för en intervju kan jag säga att mina 

respondentintervjuer är fyllda av spontana, rika och relevanta svar. Mina frågor är korta 

medan respondenternas svar är utmålande och berättande. Jag undrar över och följer upp 

oklarheter från min sida som respondenterna klargör och utvecklar. 

Intervjuerna är i stort ”självkommunicerade”, det vill säga att de utgör en historia i sig själv, 

vilket inte kräver mycket beskrivning och förklaring.17 

Intervjuerna är till stor del ostrukturerade. Jag presenterar mitt syfte med intervjun och ber 

sedan respondenten att fritt berätta om sin livssituation idag. Därifrån växer livshistorier fram 

där familjeförhållande, bemötande i samhället, normer, fördomar, uppfattning av egen person, 

missbruk, kontakt med social myndighet, vävs samman till en komplex helhet. 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv funderar jag på vilken betydelse den ömsesidiga påverkan i 

intervjuerna har. 

I Pias fall fanns et förtroende beroende på vår tidigare kontakt och vänskapsrelation. 

När det kommer till intervjuerna med Kenta och Lennart upptäcker jag snart att min 

förförståelse inte rymmer vad dessa män erfarit i sina liv. Här uppstår någon form av 

kapitulation från min sida, utifrån deras berättelser kommer jag med följdfrågor och undringar 

kring händelser. 

Hans som är en otroligt emotionell person, berör mig på ett plan som väcker mer sympati än 

empati. 

                                                 
17 Kvale, 2001 



 17

Analys 
Jag väljer att analysera det empiriska material som jag samlar in utifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv och med ett hermeneutiskt synsätt. Målet är alltså att få en förståelse för 

interaktionen i mötet och de konsekvenser som följer. 

Respondenterna, har i rollen som klient, erfarenhet av både bra och dåliga möten med social 

myndighet. Rollen som klient innebär en utsatthet beroende på omgivningens och samhällets 

värdering av människor som söker hjälp vid socialförvaltningen, de blir lätt stämplade, ses på 

som en homogen grupp, där fördomar och i samhället allmänt gällande normer styr synen på 

dem. 

I boken ”Socialt arbete” skriver Bengt Starrin och Leif R Jönsson om socialtjänsten och 

klienterna. De hänvisar till olika undersökningar och utredningar som visar med vilka olika 

attityder allmänheten bemöter socialbidragstagande och socialbidragstagare. Historiskt sett 

springer socialt arbete ur barnavård, fattigvård och missbruksvård, vilket gett verksamheten 

en negativ prägel, betraktelsen av fattiga och missbrukare har varit och är stigmatiserande.18 

Det finns en uppfattning att bidragstagare inte är verkligt behövande. Att de är oärliga i sitt 

uppsåt, att de tillskansar sig bidrag, de är lata och saknar ambition att förändra sin 

livssituation. Det finns även undersökningar som visar på att bidragstagarna själva har en 

liknande inställning gentemot andra bidragstagare, att de gång på gång lurar systemet och att 

de inte är behov av bidrag. Beroende på denna, sedan långt tillbaka i tiden grundade, 

inställning gentemot klienter som söker hjälp hos socialförvaltningen finns det en problematik 

i kontakt och möte med social myndighet. 

I mötet med social myndighet kan man prata om stämpling. Som jag tidigare nämnt, är 

kontakten med social myndighet många gånger förenat med obehag. Att söka kontakt med 

social myndighet medför en stämpling. Hur en klient upplever sin situation är beroende av 

omgivningens inställning, en subjektiv respons på sig själv så som en betraktelse av ett objekt, 

där en förförståelse sätter ramen för hur klienten ser sig själv. 

Anpassning 
Anpassning till social myndighet i form av socialbyrå som en institution. Att klienten intar en 

roll som resulterar i ett förutsatt mål. Klienten kan använda sin verbala förmåga för att nå ett 

mål, kanske utbetalning av ekonomiskt bistånd. Klienten har en förmåga att manipulera 

socialarbetaren. Under påverkan av droger säger sig respondenterna kunna ”lura” vem som 

                                                 
18 Meeuwisse, 2000 
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helst. Drogen driver dem till ett antagande av en roll, i vilken de tvingas anpassa sig efter 

socialförvaltningens krav, de spelar ett spel som de lärt sig för att klara av en situation. Kentas 

korta citat är direkt talande för detta; 

 

Kenta: … man har ju manipulerat myndigheter va, det är så lätt när man har en drog man är kär i va. 

 

Klienten upplever sin situation som underordnad socialarbetaren och anpassar sig, klienten ser 

sig som underordnad gentemot socialarbetaren i en överordnad roll. En anpassning till 

socialförvaltningen som institution och till sin roll som underordnad sker. 

Hans har också erfarenhet av att anpassa sig, att spela ett spel för att komma åt vad han velat 

ha. Han pratar också om hur socialförvaltningens system av motprestationer och krav kan få 

den verkan att klienten anpassar sig, istället för att bearbeta de problem som existerar. På så 

vis möjliggör systemet ett fortsatt beroende av social myndighet, när målet borde vara att göra 

klienten självständig och oberoende av socialt bistånd; 

 

Hans: Alltså när jag var aktiv missbrukare så hade jag alltid, hade jag andra motiv att få hjälp, då var mitt 

motiv att överleva på mina villkor, så då hade jag ingen moral, så att säga, då handlade det om att skaffa sig så 

bra förutsättningar som det gick, då blir man ganska cynisk alltså. Men så ser verkligheten ut för mig när jag 

missbrukar alltså. Men, ähh, hennes uppgift då som socialsekreterare är ju att förmedla, den ekonomiska hjälp 

som man har rätt till, den får jag ju ha va. Sen kanske uppgiften blir mer att förmedla, där finns (ohörbart) i 

vissa fall kan man kanske göra så att du får ingen hjälp förrän du har gjort, jag vet inte, men det har väl blivit 

ganska vanligt de sista åren att ställa motprestation, krav också, jag kan tycka att det är lite fel för att alltså, 

socialförvaltningen är den sista utposten, ähh, om en människa inte förstår att han behöver hjälp i sitt liv, så tror 

jag inte att han förstår det för att de ställer krav, alltså det blir bara en anpassning. 

 

Vilken förväntan finns på klienten? 
Som klient får du ett bemötande beroende på den förförståelse som social myndighet har 

kring människor som söker hjälp. Det finns en förväntan på hur klienten förhåller sig, 

uttrycker sig, klär sig, vilken social och ekonomisk ställning som han/hon har i samhället. Pia 

representerar en normalitet, hon har inte något avvikande beteenden i nyktert tillstånd. Pia 

berättar hur hon söker sig till alkoholpolikliniken i sin hemkommun när hon upplever sin 

situation som ohållbar. Konsekvenserna av hennes alkoholmissbruk har försatt henne i 

situationer som hon inte kan hantera eller förstå. Hennes första möte på kliniken är med en 
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sjuksköterska som bedömer Pia vara en ung, välskött och intelligent tjej. Hon anser inte 

situationen kräver mer åtgärd än ett rådgivande samtal. Efter detta skickar hon hem Pia, som 

själv funderar enligt följande citat; 

 

Pia: Nää, då tänkte ju jag att jaha då är det väl så, så att, jag hade rätt i mina funderingar, jag har problem då 

ska jag inte dricka då, men så kan man, det är ju väldigt lätt att säga. Men har man problem och är beroende av 

alkohol och sen samtidigt otroligt mycket ångestskapande upplevelser i fickan, som står en upp i halsen så är det 

inte bara att sluta, det är inte bara att tänka så –oj jag är allergisk mot alkohol, utan det är så oerhört mycket 

mer komplicerat, på en nivå som man inte själv kan reda ut. Så där kände jag väl att nej då är väl jag, ja men då 

tänkte jag att då ska jag inte dricka. Så gick det faktiskt tre veckor där jag inte drack en droppe, men sen trillade 

jag dit igen. Och så tänkte jag att jag är ett obotligt fall, för jag måste vara helt knäpp i huvet som vet om det 

och ändå så dricker jag. 

 

Här kan man se hur Pias tankar går i linje med Lemerts resonemang, alltså hur Pia accepterar 

sig själv som avvikande. Hon har viss insikt i att hon inte klarar av att hantera intag av 

alkohol, men att hon samtidigt väljer att gå emot detta förnuft, kan hon inte förklarar på något 

annat sätt än att hon är avvikande från normen. Sjuksköterskan i sin roll som ”expert”, råder 

Pia att inte inta alkohol. Här skulle man kunna fundera över betydelsen av sjuksköterskans 

förförståelse, hon ser Pia som har ett yttre vilket inte signalerar att det skulle finnas något 

problem. Man skulle kanske kunna säga att Pia överensstämmer inte med sjuksköterskans bild 

av en typisk missbrukare. 

Generalisering av klienten. 
Som socialarbetare är det viktigt att inte generalisera, att tillskriva olika grupper av klienter 

egenskaper som man har fått uppleva att någon tidigare klient haft. Att se på varje individ 

utifrån en erfarenhet och med en kunskap är bra, men uppfattningen om individen bör vara 

opåverkad av tidigare erfarenheter. Tilltro för klienten innebär att socialarbetaren tror att 

klienten har resurser och en vilja att förändra sin situation. Klienten befinner sig ofta i en 

utsatt situation, tvingas finna sig i en underordnad roll gentemot den sociala myndigheten som 

i form av expertis har en överordnad roll och därmed makt. Mina respondenter betonar vikten 

av att sätta individuella ramar, att inte generalisera klienter och kategorisera dem som 

ytterligare ett fall. Pia kommer i kontakt med en kvinna på socialförvaltningen som genom sitt 

uttalande demonstrerar hur klienter kategoriseras. I detta fall generaliserar socialarbetaren 

över missbrukare som grupp. Vidare kan man undra vilken betydelse det har när 

socialarbetaren handlägger en klients ärende, vems intresse är det som står i fokus? 
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Pia: Och den socialtanten då, var inte snäll mot mig kan jag ju säga. Hon tog det hela väldigt allvarligt och så 

svarade jag , det visade sig, jag har slutat dricka, det hade kanske gått en månad som jag inte druckit och jag 

ska inte dricka, för då var jag ganska fast övertygad om det. Och hon sa till mig, ja det säger alla 

(nedvärderande röst). Det säger alla. 

 

Hans har kommit i kontakt med den sociala myndigheten under sitt långa missbruk, han har 

följande tankar kring hur klienter kategoriseras. Han har en förståelse för hur socialarbetaren 

möter människor med livsmönster som möjligen kan bära spår av likhet sinsemellan. Han 

menar dock på att det bakom varje livsöde finns en människa med känslor som gör att man 

inte kan generalisera utan att varje individ har rätt till en individuell plan och lösning. 

 

Hans: Ja på nått sätt finns det saker som man kanske inte, om man tittar på pappret så ser ju kanske varje 

socialfall likadant ut, bristande ekonomi och taskig uppväxt och missbruk under uppväxten och bap, bap, bap, 

ungefär likadant ut. Men sen är ju varje människa ju känslosam och har olika egenheter och så kan man ju tycka 

att det är helt sjukt om socialsekreteraren ska ge sig tid till det också va, men samtidigt tror jag att de vinner på 

det, att inte generalisera klienten. 

 

Kommunikation 
Kommunikationen mellan två människor förutsätter att det finns ett gemensamt sätt att göra 

sig förstådd på. Vi använder oss av symboler och gester i form av språk, kropps- och 

ansiktsuttryck för att förklara och föra en dialog. Vi har alla ett gemensamt sätt att 

kommunicera som till stor del fungerar och genom vilket vi gör oss förstådda. Vi har många 

gemensamma upplevelser och situationer tillbaka i livet som vi kan referera till och som 

underlättar kommunikationen. Vidare skapar vi individuella referensramar utifrån vilka vi 

tolkar och bedömer omvärlden och den interaktion som sker där. Ju mer referensramarna 

skiljer sig åt, desto svårare blir det att förstå, att sätta sig in i en annans situation, att känna 

empati. Allt som försvårar kommunikationen mellan två individer, kan man kalla brus, det 

finns olika typer av brus, det kan vara både medvetet och omedvetet. Både Pia och Hans är till 

exempel duktiga på att intellektualisera sina problem, vilket de upplever som ett hinder, ett 

brus, i kontakten med socialarbetare. Pia berättar hur hon förstår att hon har problem och vad 

hon borde göra för att undvika att behöva ta konsekvenserna av detta, men hon kan inte få 
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ihop sitt rationella tänkande med sitt destruktiva handlande. Att intellektualisera problemet 

skapar kanske en form av balans i Pia; 

 

Pia: …jag var väldigt bra på att intellektualisera mina problem och hade det helt klart uppe i knoppen men sen 

var jag den här slinkiga alkoholisten som lurades och gömde flaskor och alltså…knasiga beteendet som man 

liksom besitter, som man verkligen skäms över men saker som man har gjort. Usch, saker som är så märkliga, 

mycket märkliga, det är som om man är två människor. 

 

Här fastnar socialarbetaren i Pias intellektualisering av sitt problem. Som socialarbetare krävs 

kunskap för att se förbi klientens förnuftiga resonemang. Man kan säga att intellektualisering 

är en form av brus, som klienten använder sig av, kanske omedvetet för att hantera sin 

utsatthet i samtal med socialarbetaren, för att förminska problemet. Man kan prata om ett 

försvar hos klienten. 

Klienten kan inte förmedla 
Klienten kan inte förmedla, klienten är svag i sin position, har inte förmåga att stå upp för sina 

rättigheter. Det krävs energi och aktivt engagemang för att få hjälp till vissa behov. 

I mötet mellan klient och socialarbetare är kommunikationen viktig, att klienten kan förmedla 

sin vilja, sina önskningar och behov. Samtidigt krävs det att socialarbetaren kan nås av 

klientens vilja och samtidigt själv kunna förmedla den kunskap som han/hon har. Här 

upplever klienten ofta brister i kommunikationen. 

Lennart berättar nedan hur han som klient inte fått något gratis, att han har fått kämpa för att 

bland annat få en plats på ett boende för hemlösa i Malmö. 

 

Lennart: Nej, då hade jag inte varit här idag, för det är ingen som säger kom nu här Lennart så går vi, det är 

ingen som gör det. Det är ingen som säger, vill du gå in på behandling? Det är ingen som frågar om inte jag, det 

räcker inte en gång, man får vara på dem hela tiden, tjata och tjata och tjata. Jag ringde tjugo gånger till min 

socialsekreterare, jag var på Lidhem varje dag och tjatade, finns det plats, finns det plats? Till slut så, (suck), ja 

ja, flytta in då. 

 

Lennart fortsätter sitt resonemang kring hur man som klient måste vara stark och prata för sin 

sak. Han menar att annars blir man bortprioriterad av den sociala myndigheten. Han berättar 

upprört om möten med olika sociala- och statliga myndigheter. 
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Lennart: Hade jag inte varit påstridig hade jag inte fått några kläder. Men jag gick på och sa att jag måste ha de 

här, om jag ska kunna leva vidare. Ni måste göra det här, men det finns ju också människor som är så här, något 

som vi har fått genom våra dagar, är nej, bom, nej. Gång på gång på gång, socialen, kriminalvården, allt, 

arbeten, körkortsenheter och polisen, allt, nej. –Det fixar du inte och nej. Och många, många klarar det inte, va, 

det är inte många som har ett sånt självförtroende som jag och Kenta, och är lite (ohörbart) så som vi är, de är, 

dom är kvar på gatan dom. Dom är kvar, för dom orkar inte liksom, dom möter jag varje dag. Alla försäljare 

nere på Aluma, som jag har hand om, dom orkar inte, dom. Jag är ju en ´pain in the ass´ på dem varje dag 

allihop, och tjatar, -kan jag så kan ni. Men alla kan inte, alla orkar inte. För när du kommer in i en kamp med 

socialen, så får du fanimej jobba alltså. För dom gör fan ingenting alltså. 

 

Paternalism, det vill säga när socialarbetare bemöter klienten efter egen förförståelse vilket 

innebär en oförståelse mellan klienten och socialarbetaren. Att försöka övertyga klienten om 

bästa tillvägagångssätt, till exempel behandling, eller anpassning till arbetsmarknaden utifrån 

socialförvaltningens ram när klienten har andra behov. I intervjun med Hans berättar han hur 

han upplever en ”låt gå mentalitet” inom socialförvaltningen, att beslut om till exempel 

behandlingar tas av socialarbetaren och inte i samförstånd med klienten; 

 

Hans: Vilka behandlingsmetoder som helst fick duga, men alltså ibland kändes det som att socialsekreteraren 

skickade iväg problemet istället för att lösa det. Alltså i samband med klienten då va, och alltså som att, den 

socialsekreteraren som jag hade när jag skulle dit till det hemmet i Skåne, då andra omgången, det var ju ren 

motarbetning, då hade hon en ide liksom, och så kunde jag inte anpassa mig till den. 

 

Vidare berättar Hans om hur han blivit behandlad av socialarbetare som utgått från egna 

referensramar och som pratat med Hans med en förutsättning att han på ett självklart sätt har 

kunnat relatera till vad de sagt. Vidare har de velat hantera hans problem utifrån deras synsätt 

och inte utifrån hans situation. Det har inte förelegat någon förståelse och följaktligen har inte 

någon givande lösning, för någon part kunnat framläggas. Hans berättar själv. 

 

då satt där två socialsekreterare i det här rummet och förhörde mig, och det var en jävligt obehaglig situation, 

för dom utgick från att de var, man riktigt kände hur de utgick från att de var en auktoritär myndighet, dom 

skulle alltså slå hål på min bild av behov av hjälp, det var inte så att de skulle lyssna på mig, och mina behov, 

utan de skulle slå hål på min bild, alltså av att jag hade behov av hjälp va, genom ett nästan som korsförhör, 

alltså det var jäkligt obehagligt, det är första och ända gången som jag har varit med om det. Dom vill på något 
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sätt att jag skulle, att få mig att se liksom, genom den här metoden, att jag liksom var ute i fel ärende liksom, så 

att säga jag hade ingen rätt till hjälp va, så det skulle jag ju förstå va, därför att jag hade varit på skola och lite 

sånt där, jag kommer inte precis ihåg vad det handlar om nu men, det är ganska längesen och snurrigt nu, men 

jag kommer ihåg att hela situationen var jävligt jobbig. Dom var inte alls förtroende ingivande, utan det 

skapades istället en känsla av att det var, att man inte ville, ähh, alltså inte besvära, att ens problem inte var 

tillräckligt mycket problem för mig utan att det var liksom mer en , ja som en bluff, det är inget bra ord, men 

mina problem var liksom inte reella. 

 

Empati, olika referensramar, syfte 
Det är viktigt att ha en empatisk förmåga när man jobbar inom socialt arbete och med 

människor som befinner sig i en jobbig situation. Mina respondenter ger uttryck för hur de 

blir missförstådda och hur socialarbetare inte kan sätta sig in i deras situation. De blir 

bedömda utifrån en norm som är satt, en normalitet där dessa människor inte befinner sig, 

(respondenterna), hur socialarbetare försöker få klienten att tänka i andra banor, att försöka 

förstå sina egna problem utifrån deras normalitet. Hans berättar om ett möte med två 

socialsekreterare; 

 

Hans: Ja, jag tror inte de har förstått mig, jag tror inte riktigt att de har förstått när jag sökt hjälp, vad en 

missbrukaridentitet är. Alltså de utgår från sig själv, tror att jag kan tänka som dom, om jag vill, men så är det 

inte, det är som om man lever i två helt olika verkligheter, alltså, och det är det som dom inte riktigt har förstått 

va, det är möjligt att de har gjort det nu, jag har träffat en och annan som gjort det faktiskt som förstår liksom 

var man befinner sig och hur man värdesätter och tänker va, och utifrån det har man skapat ett hjälpbehov, men 

jag kan få en känsla av att jag behöver hjälp utifrån den värderingsskalan jag har, inte den dom har, för den 

finns inte i min värld, du måste arbeta och sköta dig, varför det då? Jag kan ju gå och köpa ett gram chack där 

för 50 spänn och sälja det för 200 där, varför ska jag jobba? Alltså det är så, ja det är ju horribelt att tänka så, 

kan man tycka, alltså när jag lever i den världen så kan inte jag se det horribla. 

 

Individuell ramsättning 
Vid ett senare tillfälle, när Pia varit med om en dramatisk händelse som leder till att social 

myndighet blir inkopplad, kommer hon i kontakt med en läkare som på nytt hänvisar Pia till 

alkoholpolikliniken. Denna gång får Pia prata med en kvinna som gör en 

kartläggning/utredning av Pias leverne. Utifrån denna utredning bedöms Pia vara i behov av 

behandling. 
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Pia: Och så gick jag då två månader, på alkoholpolikliniken hos den här socialtanten, eller socialdamen. Som 

faktiskt gjorde en jätte bra kartläggning på min, hon gjorde hembesök, hon ägnade väldigt mycket tid till att 

lyssna, och liksom försökte sätta sig in i hur problemet såg ut och vilken omfattning det har, många hade bara 

tittat på mig tidigare och avfärdat mig på något sätt för att jag var söt och ung och fräsch och nyduschad varje 

gång, alltså jag var inte typiskt någon som… 

I: Du tillhörde inte det vanliga klientelet? 

Pia: Nää, jobb och studier med bra betyg och liksom fin på alla sätt och vis men dom hade ju inte sett mig när 

jag var full liksom, så (uppgivet skratt). Men hon tog mig på allvar, den här damen. Och det var jättehärligt, 

men vad hon sen dom här månaderna, hon sjukskrev mig, jag hade nog gått ut komvux, tror jag, jo det hade jag, 

så hon sjukskrev mig så jag kunde ta det lugnt och fundera och gå igenom saker ordentligt och medan jag gick 

där då. Och sen föreslog hon en behandlingsform och jag bara javisst, visst, och så kom jag in på den. Så var 

det jättebra, som kostade 30 000 i runda tal, jag kommer inte riktigt ihåg, så det betalade Västerås stad. 

 

Här kan man se hur Pia själv reflekterar över hur hennes yttre är ett hinder i hennes väg när 

hon söker hjälp. Här är det viktigt att social myndighet ser förbi det yttre och som i Pias fall, 

gör en utredning för att bedöma hur klientens situation ser ut och vilka möjligheter som finns 

för att gå vidare framåt. 

Lennart menar att han blivit behandlad utifrån att socialsekreteraren kategoriserat honom och 

placerat honom i ett fack utifrån vilket han blivit behandlad. Han menar att det inte varit till 

hans fördel och säger själv att han har förståelse för socialsekreterarens situation, hur de blir 

”lurade” av klienter, men att detta sätt är förkastligt. Han berättar själv att som 

socialsekreterare måste man veta när man ska lägga ner lite extra energi på en klient, att detta 

lär man sig när man arbetar med människor, det handlar om att inta ett förhållningssätt 

gentemot klienten, att ha tilltro. 

 

Lennart: Ja, om det är jag som gång på gång gör det, men om Kalle, Olle och Jejje, blåst henne så ska ju inte 

jag bli lidande för det. Det är ju därför som jag snackar om individen med olika ramar också vidare. Man får 

inte dra alla över en kam, man får inte göra det. Man måste göra ramar, ramar och regler finns ju, och det 

måste finnas, det ska barn ha från början, det måste ju finnas med, finns inte det så blir det ju kaos här ute till 

slut. Det måste ju finnas ramar och regler, och som socialarbetare så är det ju det här med att så här mycket 

behövs va, så mycket behövs va, men alla kan inte få likadant, men den här kan behöva lite mer, om jag sätter in 

något här, så kan det bli en bra grej va. 

I: Hur ska socialarbetaren veta när? 

Lennart: Kommunikation, ömsesidigt, när du jobbar så lär du dig känna människan, du lär dig känna dom. Men 

om du bara läser ett papper, Lennart, bla bla bla, och skriver under , så känner du inte mig, inte ett dugg, du vet 
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inte ens vem jag är, inte ens hur jag ser ut. Men om man har en kommunikation, om man har som man hade förr, 

då kunde man, prata med varandra, så kunde man se vilka behov man har. Jag träffa en som tyckte jag var en 

underbar människa, det hon begärde, det gjorde jag. Så fick jag också det av henne som jag ville ha. För det blir 

ju så att när man sitter och, då ser man vad denna människan behöver. Det kan du inte se bara genom att titta 

på ett papper. Och så blir det för dig va, det blir så, hur många klienter kan du träffa? Du har kanske en sån här 

bunt med klienter, va? Hur ska du hinna träffa alla dem? Och jag som bidragstagare har inte bara en 

socialsekreterare, utan jag har ekonomi, bistånd och övrigt bistånd och en (ohörbart), så det är fyra stycken som 

har hand om mig, idag är det ingen alls, för idag har jag ingen lön, alltså, suck, jag säger, suck alltså, jag är 

glad att jag inte har med socialen att göra. Nej, men jag har mycket med socialen att göra ändå, med den 

positionen som jag sitter på. 

 

Socialisering 
Lennart berättar här nedan med egna ord hur han som liten blir klassad som ett störande barn i 

skolan. Han blir senare placerad i en speciell skola för just bråkiga barn, vilket leder in honom 

på banan som kriminell. I efterhand har det visat sig att denna väg skulle Lennart fortsätta på i 

många år. I likhet med vad Lemert skriver i ”Outsiders”, försöker vi många gånger likställa 

oss med normen i den miljö som vi befinner oss i. I Lennarts fall handlar interaktion om att 

lära sig en avvikande kulturs symboler för att kunna anpassa sig till vad som är en rådande 

norm inom den kulturen. Att socialiseras in i en avvikarroll, det avvikande blir normen. 

Lennart berättar själv enligt nedan; 

 

Lennart: Jaa. Jag är född –48 i Karlstad, i Värmland, därför har jag en lite annan, jag brukar kallas Värmland, 

inte Lennart va. Och tråkig skoltid, inte så där, på den tiden fanns det inte sånna här konstiga saker att de har 

ADHD, vad heter det allt? Alla olika, det fanns ju inte på denna tiden för alla som var bråkiga. Jag var rätt så 

störig i skolan, en clown, det finns alltid en klassens clown va, och jag var en stor en klassens clown, jag skulle 

ha uppmärksamhet som en, min show började redan där i första klass. Och sen rulla det på och så hamna jag på 

ett ställe som heter Hemvärnsgår´n, specialskola i Karlstad, där de tog alla från Herrgårdsskolan, 

Strandsskolan och så tog de alla de här busungarna och så satte de dem på ett ställe där alltså, typ på 50, 

början på 60-talet. Alltså i dagens läge så, vi blev alltså gräddan av Karlstads kriminalitet, killarna som var den 

klassen. 

 

Lennart berättar vidare hur livet såg ut runt omkring honom, han försöker förklara hur han 

utvecklar drogmissbruk, får en fängelsedom och hur han ändå tycker att livet är bra och 

nöjaktigt finner sig i denna situation. 
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Lennart: …sen fortsätter mitt liv så i kaos. Blir (ohörbart) placerad i Sölvesborg då va och kommer tillbaka till 

Karlstad och fortsätter på samma sätt och ströjobb och jag jobba lite grann men det var flower power och så 

mycket kul, det var ingen som visste att haschet var farligt på den tiden och Steve och Jimmi Hendrix och då 

skulle man, man kunde inte lyssna på Jimmi Hendrix om man inte tog en tripp va. Det tillhörde den kulturen, det 

var så man var inne i det och en vacker dag satt man där med ett fängelsestraff, på fyra och ett halvt års 

fängelsestraff på Kumla och liksom jaha vad händer nu och då var jag tjugofyra år gammal och satt på Kumla 

och tyckte att livet var en fest va.. Sitta på Kumla med de stora killarna va, och jag tyckte att jag var så jävla ball 

va. 

 

Här kan man se hur Lennart hittar en gemenskap, han upplever inte sig själv som avvikande i 

samma utsträckning som när han var liten, här är han en i en grupp som han kan relatera till. 

Lemert påvisar processen där avvikare definierar sig själv som avvikande beroende på 

stämplig, primär och sekundär avvikelse. 

Intervju med socialsekreterare, Lena Holmqvist 
Jag kommer i kontakt med Lena via ett studiebesök på Stadsdelsförvaltningen Centrums 

Familje- och Individenhet i Malmö. Intervjun med Lena berör inte bara aktuell frågeställning 

utan vi diskuterar även många organisatoriska frågor, hur den sociala välfärden har förändrats, 

varför och därav hur Lenas roll som socialsekreterare påverkats. Utifrån mina tidigare 

intervjuer försöker jag undersöka vad Lena i rollen som socialarbetare har för reflektioner 

kring den problematik som tagits upp av mina tidigare respondenter. 

Jag undrar vad Lena har att säga om huruvida klienter anpassar sig till socialförvaltningen 

som institution? 

Lena menar att det finns ett mönster att se i familjer där föräldrarna uppburit ekonomiskt 

bistånd, hur barnen många gånger fortsätter att finnas med i socialförvaltningens register. Här 

kan man prata om en anpassning av klienten till socialförvaltningen som institution. 

Lena menar att hon är relativt styrd av socialförvaltningens lagar och regler, det finns mycket 

lite utrymme för ”hjärta och smärta” i hennes arbete.  

Vad finns det för förväntan från socialförvaltningen på klienten? 

Lena berättar hur dagens sociala omsorg innefattar motprestationer. Det ställs krav, om 

klienten ska kunna uppbära ekonomiskt bistånd måste han/hon vara inskriven på 

arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. 
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När Lena tar emot en klient, finns ett underlag, viss information kring klienten som samlats 

in. Detta utgår Lena från då hon träffar klienten. Hon menar att när mötet med klienten väl 

äger rum, ser hon till klienten som individ, då placerar hon inte in honom/henne i något 

förutbestämt fack. Lena framhäver dock att hennes egen ambition och entusiasm gällande 

hennes klienter är olika beroende på vem det är. Med detta menar Lena att när hon utreder fall 

som berör unga människor, finns det en hoppfullhet och en större tilltro till klienten, än när ett 

fall gäller en äldre missbrukare som till exempel genomgått ett antal behandlingar utan 

skenbart resultat. 

Lena berättar att hon i möjligaste mån försöker få till ett bra möte. Hon kan till exempel träffa 

klienten i dennes hemmiljö och är det ett projekt eller en åtgärd som hon vill rekommendera 

till klienten, försöker hon lägga mötet på den aktuella platsen för åtgärden. 

Ett problem som Lena ser är hur hon sitter på två stolar, att hennes uppdrag är dubbelt. Dels 

har hon ett uppdrag att hjälpa och företräda klienten, samtidigt sitter hon som representant för 

socialförvaltningen och har ett uppdrag. Lena menar att det är en olycklig situation när dessa 

uppdrag krockar och hon önskar att det fanns en större specialisering inom organisationen än 

vad som finns idag. Om uppdragen inom organisationen fördelas annorlunda skulle klienten 

bli bättre hjälpt, eftersom socialarbetarens kunskaper inom ett område är mer precisa. Hon 

menar på att alla inte kan vara lika bra på alla områden. Det är klienten som förlorar då 

socialsekreterarens arbete är styrt via organisationen. Lena påpekar även att möjligheten till 

påverkan är liten och om den finns, saknas resurser till förändringar. 

Vi diskuterar hur socialsekreterarens arbetsuppgifter har förändrats, hur den administrativa 

delen tar mycket tid och den behandlande delen får mindre utrymme. 

Lena berättar hur hon som socialsekreterare har två roller även i en annan aspekt. Det vill säga 

att hon har en professionell roll, men hon är även en privat person och vad det vill säga. I sin 

yrkesroll informerar Lena klienten om lagar och regler som styr hennes arbete, när det gäller 

empati för klienten menar Lena, kommer hennes privata roll in. Det är viktigt att skilja på 

empati och sympati, balansen däremellan kan vara svår. 

Jag frågar Lena om hur tillgänglig hon är för sina klienter? 

Hon har ett direktnummer på socialförvaltningen som även är kopplad till en telefonsvarare 

vid tillfällen då hon inte är där. Hon är medveten om att vissa klienter vill ha mer kontakt med 

henne än vad det finns utrymme för, medan andra nöjaktigt finner sig i att kontakten är 

minimal.  
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Sammanfattande diskussion. 
Utifrån min analys av de intervjuer som jag genomfört, anser jag mig kunna se en del av en 

problematik som existerar i mötet mellan klient och social myndighet. Syftet med uppsatsen 

är som följer;  

Att försöka förstå relationen mellan klient och socialarbetare, med fokus utifrån ett 

klientperspektiv. 

Det finns vissa gemensamma erfarenheter i respondenternas möten med social myndighet. 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv kan jag nå en förståelse för dessa erfarenheter. Det gäller 

anpassning av klienten till den sociala myndigheten som institution, stämpling av klienten, 

vilken inverkan socialarbetaren har på klientens ”livsbana”, betydelsen av interaktionen med 

andra personer kring respondenterna, vikten av att klienten får vara ”normal” i en så kallad 

onormal situation. 

Det existerar en problematik kring en anpassning av klienten till socialförvaltningen som 

institution genom att den hjälp och det stöd som den sociala myndigheten tillhandahåller blir 

till ett beroende istället för att verka för klientens framtida självständighet och ekonomiska 

oberoende. Lena, i egenskap av socialsekreterare, berättar hur man på socialförvaltningen ser 

hur barn i familjer där föräldrarna uppbär ekonomiskt bistånd, tenderar att fortsätta vara 

beroende av liknande bistånd när de själva blir myndiga. 

Ur klientens perspektiv kan jag se hur Kenta, Lennart och Hans menar sig kunna manipulera 

den sociala myndigheten. Jag menar att de lär sig att förhålla sig på ett sätt som de av 

erfarenhet lär sig, fungerar, för att få sina behov tillgodosedda. Det vill säga de anpassar sig 

efter de ramar och regler som finns inom socialförvaltningen som organisation. Men också att 

de uppträder affektivt i rollen som klient, med målet att stimulera socialarbetaren till en, för 

dem, givande respons utan att själv reagera. Socialsekreteraren har en skyldighet att bevilja 

ekonomiskt bistånd medan det ur klientens synvinkel kan vara avgörande vilken hjälp och 

vilket stöd som finns att få i en vidare mening än den ekonomiska. Lena menar att 

socialförvaltningen underhåller klientens beroende eftersom det dels råder en resursbrist, det 

finns inte redskap och resurser att använda sig av för att kunna hjälpa klienterna till ett 

självständigt liv. 

Lena pratar om en hopplöshet inför vissa grupper av klienter, till exempel äldre missbrukare. 

Problematiken kring stämpling av klienten kan ta sig uttryck i form av socialarbetarens 

förförståelse kring klientens beteenden. Kategorisering av klienter, som till exempel 
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missbrukare, medför att klienter får etiketter. Denna stämpling försvårar kommunikationen 

mellan klient och socialarbetare då referensramarna skiljer sig åt. Gemensam målsättning och 

lösning för klientens situation kompliceras. 

En generalisering av klienter är en del av problematiken, som alla fyra respondenterna har 

erfarenhet av. Hur de blir jämförda med andra individer som har liknande problem och utifrån 

denna erfarenhet och förhållning arbetar socialarbetare som de träffat. Hans betonar vikten av 

at se individen bakom ”socialfallet”, eftersom varje individ är unik och därför behöver bli 

behandlad därefter. Lena i sin tur menar att det existerar en generalisering av klienter 

beroende på deras problem, men hon framhåller även hur hon i mötet ser den individuella 

klienten och tar då hänsyn till den enskildes behov. 

Empati, olika referensramar och syfte, handlar om hur socialarbetaren arbetar. Trenden inom 

den sociala omsorgen går mot att socialsekreteraren är ett redskap som tillsammans med 

klienten bör verka för en förändring. Medan det för en viss tid sedan ansågs att det var 

socialarbetaren som var experten och som gav klienten lösningen på dennes problem. Empati 

är ett nödvändigt redskap för att socialsekreteraren ska kunna sätta sig in i en situation där det 

finns en önskan om förändring. Förståelse mellan socialsekreterare och klient är en grund för 

att kunna nå en förändring. Lena menar att hon försöker sätta sig in i sina klienters situation 

men att hon är bunden till socialförvaltningens regelverk som organisation och därmed är hon 

begränsad i sin roll. 

Kenta, Lennart, Hans och Pia interagerar med personer som har en liknade avvikelse. Kenta 

och Lennart stöttar varandra och pratar båda om betydelsen av att dela erfarenheter. De menar 

att de har en förståelse mellan varandra, där de inte behöver förklara sig, de har ett 

förhållningssätt som de lärt in genom åren. De kan relatera till varandras bekymmer på ett 

normalt sätt, de har liknande referensramar i livet. Vikten av att få känna sig ”normal” i en 

onormal situation är betydelsefull då det är viktigt att kunna betrakta sig själv så som 

omgivningen ser en och bli accepterad därefter. 

På samma sätt kan man se negativa följder av att bli placerad tillsammans med personer som 

har en liknade avvikelse, till exempel Kenta och Lennart som unga flyttas ihop med andra 

kriminella och hur det leder dem in på en bana med kriminalitet och droger. Här har de funnit 

en given roll och ett sätt att förhålla sig till omgivningen, bland annat till andra intagna på 

fängelse. 
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