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Abstract 
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Title: The limitations of participation. A study of how social workers see the client’s partici-
pation in the choice of action. 
Supervisor: Mats Hilte 
 
The aim of this paper was to examine, from a social worker perspective, to what extent the 
clients in interaction with social workers participate when choosing a suitable recourse for 
their need. Client’s participation is investigated more closely based on the concepts of auton-
omy and influence, which both correspond to different levels of involvement. Furthermore, 
the purpose was to investigate how the power of social workers, which come with their pro-
fession, affects the clients’ opportunity to participate when recourses corresponding to their 
needs are being distributed. We have interviewed eight social workers from two different de-
partments. One is working with adults who have alcohol and/or drug addiction problems. The 
other one is working with people who have needs of social and existential care. To implement 
the analysis of the collected materials, we have made use of Michael Lipsky’s theory about 
street-level bureaucracy. Our analysis is also based upon the concepts of participation, auton-
omy, influence and power. The study reveals that social workers find their clients' involve-
ment as inevitable. They all agree that clients always should be involved in the choice of ac-
tion. Difficulties may arise when the social worker must relate to both the organization's in-
terests and the client’s interests. However, none of the interviewed thinks of this as a dilemma 
as they perform their duties. It is also found in the study that the social workers believe that 
client participation should be limited. Clients must not have autonomy, however, social work-
ers says clearly that clients should be given influence.  
 
Keywords: recourse, clients, autonomy, influence, power. 
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Förord 
Att skriva uppsats är en spännande process. Som författare angriper vi processen med stor 

entusiasm och med en tydlig idé om vad vi vill göra. Under processen har intressanta sidospår 

uppstått vilket lett till att utgångspunkten för uppsatsen inte är densamma vid start som vid 

avslutandet av skrivandet. Av de tankar, förväntningar och förhoppningar vi hade inför upp-

satsen har några blivit sanna, och andra fått modifieras. Samtidigt har uppsatsen bidragit till 

att nya reflektioner och funderingar väckts. 

 

Under skrivandets gång har vi kommit i kontakt med många personer, en del tidigare bekanta, 

andra nya. Vi vill framförallt tacka er, våra intervjupersoner, som frivilligt ställde upp för att 

hjälpa oss i denna studie. Tack för att ni tog av er tid för att vara oss behjälpliga. Tack också 

för alla de reflektioner och erfarenheter av era verksamheter som ni frikostigt delade med er 

av. Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 

 

Ett tack vill vi ge till dig Mats Hilte, för handledningen under skrivande- och genomförande-

processen. 

 

Helsingborg den 4 januari 2010. 

 

Hanna Johansson och Linnéa Henningsson 
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 

Både enheten för vuxna och vård- och omsorgsmyndigheten tillhandahåller insatser för klien-

ter. Enheten för vuxna arbetar med alkohol-, narkotika-, och läkemedelsmissbruk hos vuxna 

och tillhandahåller insatser exempelvis i form av behandling och boende. Vård- och om-

sorgsmyndigheten arbetar med frågor som rör individers sociala och existentiella behov, och 

beviljar insatser som hemvård och vårdboende. Socialsekreterare respektive biståndshandläg-

gare, vilka vi med ett samlingsnamn benämner socialarbetare, inom de båda verksamheterna 

utreder och beslutar om insatser. Inom vård- och omsorgsmyndigheten har socialarbetarna 

delegation att ta beslut om insats, medan det inom enheten för vuxna är chefen som beslutar 

om detta. Socialarbetarna tillhörande den senare verksamheten kommer tillsammans med kol-

legor och chefen fram till lämplig insats för klienten.  

 

Vi har genom erfarenhet av socialt arbete, i form av sommarvikariat och praktik, uppmärk-

sammat att valet av insats för klienter inom dessa verksamheter kan vara problematiskt. 

Ibland kan svårigheter för både socialarbetaren och klienten uppstå då det inte tycks finnas 

insatser som passar klienten, eller att insatser provats men inte slagit ut på ett önskvärt sätt. Vi 

tänker oss att det inte finns lika många insatser som hjälpbehov, eftersom hjälpbehovet många 

gånger skiljer sig åt klienter emellan beroende på individens specifika situation. Istället finns 

det flera sorters insatser som har olika inriktningar. Vi tänker oss också att verksamheterna 

inte kan ha obegränsat med insatser, och att de inte alltid har en budget för att kunna köpa in 

de insatser som hade passat bäst för var klient. Det är därmed intressant, ur en organisatorisk 

kontext, att undersöka hur socialarbetarna ser på hur valet av insatser för klienter sker. Denna 

undersökning kommer i följande studie att analyseras bland annat utifrån statsvetaren Michael 

Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkratier. Gräsrotsbyråkrati ska förstås som de offentliga 

organisationer som arbetar i direkt relation med medborgarna i samhället. Lipsky benämner 

socialarbetare som gräsrotsbyråkrater, vilka genom sin yrkesroll innehar beslutanderätt över 

hur fördelningen av offentliga verksamheters resurser sker till människor med hjälpbehov. 

 

Klientens delaktighet i utredningsarbete och vid val av insats kan bland annat påverkas av hur 

aktiv klienten är, enligt FD i kommunikation Kristina Karlssons (2007).  Lottie Giertz (2008), 

FM i pedagogik, hävdar detsamma och menar även att klientens kunskap om sina rättigheter 

och om hjälpområdet också spelar in för hur delaktig klienten blir. I Sverige ska klienten inte 
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bara tillhandahållas insats, klienten ska även vara delaktig i att komma fram till vilken insats 

som är lämplig. Detta framgår tydligt i socialtjänstlagen, ”[…] insatser för den enskilde skall 

utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne […]” (3 kap. 5 § socialtjänst-

lagen 2001:453). Dock är frågan i vilken utsträckning socialarbetarna anser att klienten de 

facto är delaktig i valet av insats. För att undersöka begreppet delaktighet används två under-

begrepp: självbestämmande och inflytande. På så sätt kan en eventuell diskrepans belysas, då 

begreppen speglar olika sätt att se på klientens delaktighet. Har klienten självbestämmande är 

det klienten själv som bestämmer lämplig insats. Socialarbetarens roll blir då perifer eftersom 

det är upp till klienten, utifrån sitt upplevda behov, att bestämma vilken insats han/hon är i 

behov av. Inflytande däremot ger klienten möjlighet att påverka i viss utsträckning. Socialar-

betaren är dock en stark motpart som har stort handlingsutrymme. Inflytande ger klienten 

möjlighet att presentera sina önskemål om insats, men det är socialarbetaren som har den av-

görande befogenheten att fatta beslutet. Universitetslektor och FD i socialt arbete Leila Bill-

quist (1999) menar att socialarbetaren, trots att klienten har stort utrymme, är den starkare 

parten i utredningsarbetet. Hon hävdar också att utredningsarbetet innebär en maktaspekt där 

klienten är i underläge. Även vi har upplevt att socialarbetarnas handlingsutrymme vid val av 

insats medför en maktaspekt, som är viktig att undersöka.  

 

Sociologen och universitetslektorn Greta Marie Skau (2001) anser att det finns makt i all form 

av interaktion mellan hjälpare och klient. Mats Franzén, professor i sociologi, (2005) resone-

rar liknande då han beskriver relationell makt. Denna makt finns i alla relationer och har en 

aktör, någon som handlar och har en vilja. Makten är även föränderlig vilket innebär att den 

aldrig behöver vara låst i ett läge för alltid i en relation. I vår kontext kan makten gestalta sig i 

att socialarbetaren kan bestämma i vilken utsträckning klienten ska vara delaktig i valet av 

insats. Genom att socialarbetaren förordar vissa insatser, eller väljer att antingen informera 

eller inte informera om vissa insatser innebär också en maktaspekt. Vår ambition är därför att 

belysa hur socialarbetarens makt vid val av insats påverkar klientens möjlighet till delaktighet. 

 

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka klientens möjlighet till delaktighet vid val av insats utifrån socialarbe-

tarens perspektiv och handlingsutrymme. Vi ämnar också undersöka maktaspekten i relatio-

nen socialarbetare – klient. 
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1.3. Frågeställningar 

• Hur uppfattar socialarbetarna klienternas möjlighet till delaktighet vid val av insats? 

• Vilken form av delaktighet har klienterna vid val av insats?  

• Hur påverkar socialarbetarnas makt klientens delaktighet vid val av insats? 

 

1.4. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs socialtjänstlagen kortfattat, eftersom denna lag ligger till grund för 

enheten för vuxna och vård- och omsorgsmyndighetens arbete. Det är därför viktigt att belysa 

lagens innebörd och ambition utifrån klienters delaktighet vid val av insatser. Lagen är tydlig 

med att individen skall vara en aktiv part då beslut om insatser ska fattas. Detta tydliggörs 

genom att klientens rätt till delaktighet beskrivs som primär, och genom att socialtjänstlagen 

inte innehåller tvångsåtgärder.  

 

1.4.1. Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (SoL) (Norström & Thunved 2009) har sitt ursprung i en promemoria från 

1979/80. Promemorian var ett resultat av en utredning som genomfördes för att utreda möj-

ligheterna att bland annat samordna befintlig kommunal socialvård. I promemorian föreslogs 

att en ny lagstiftning, socialtjänstlagen, skulle ersätta de centrala delarna i befintlig barna-

vårdslag, nykterhetsvård, socialhjälpslag, barnomsorg och lagstiftning om sociala central-

nämnder. I juni år 1980 beslöt Riksdagen att anta denna proposition. Den nya lagstiftningen 

för socialvård samordnade lagstiftningen inom det sociala området. En helhetssyn skulle vara 

karaktäristiskt, därmed lämnades den tidigare lagstiftningens symptomtänkande. 

  

Socialtjänstlagen är en ramlag. Därmed detaljstyr den inte verksamheter, utan anger enbart 

inom vilka ramar beslut kan tas. Ramlagsbegreppet innebär att beslutanderätten i stor ut-

sträckning är delegerad till kommunerna som därmed innehar ansvaret för verkställigheten. 

Kommunerna förutsattes inneha professionell kompetens varför detaljstyrning inte ansågs 

nödvändig eftersom kommunerna likväl skulle sträva efter att vidhålla den nya lagstiftningens 

grundvärderingar. När socialtjänstlagen trädde i kraft var syftet att den gentemot individen 

skulle vara hjälpande. Lagstiftningen fokuserade på människan som en handlande individ med 

förmåga att själv påverka den egna situationen istället för att, som tidigare, se människan som 

en individ i behov av samhällets hjälp i vissa situationer (Esping 1994).  
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Socialtjänstlagen fokuserar på människans sociala situation. Socialarbetaren skall i sin yrkes-

utövning se till de faktorer som parallellt kan påverka en individs sociala situation. Isolerade 

faktorer ska inte vara avgörande. Socialtjänstlagens individsyn och handläggning skall styras 

och vägledas av principerna om frivillighet och självbestämmande. Respekten för varje indi-

vids integritet ska därtill vara en stomme i verksamheten (Norström & Thunved, 2009). 

 

De grundläggande målen och värderingarna för socialtjänstslagen beskrivs i portalparagrafen 

(1 kap. 1 § SoL), och skall genomgripande bygga på principerna om demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet. Socialtjänstens arbete handlar om att vara individen behjälplig att 

själv frigöra resurserna som han/hon förfogar över. Portalparagrafen beskriver att inga tvångs- 

eller kontrollåtgärder skall finnas inom socialtjänsten, individens själbestämmanderätt är 

grunden för all socialvård. De insatser som socialtjänsten har att erbjuda individen skall alltid 

utgå från individens rätt att bestämma över sitt liv och den egna situationen. Enligt 3 kap. 5 § 

socialtjänstlagen skall klienten inte vara en passiv part vid utformandet och genomförandet av 

insats, utan delaktig och involverad. I paragrafen hänvisas återigen till bestämmelserna i por-

talparagrafen. Socialtjänstens arbete handlar om att vara individen behjälplig med insatser, 

som ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Socialtjänsten har inte möj-

lighet att vidta insatser utan att klienten är delaktig i processen (Norström & Thunved, 2009). 

 

1.5. Fortsatt framställning 

Hur denna studie och uppsats har genomförts presenteras i kapitel 2. Här framgår bland annat 

val av metod, urval och etiska resonemang. I kapitel 3 redovisas vad som tidigare skrivits 

inom det område som undersöks. I nästkommande kapitel, kapitel 4, redogörs för Michael 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater, vilken ligger till grund för uppsatsen. Teorin berör gräs-

rotsbyråkraternas arbete med klienter, och de dilemman som kan uppstå i detta arbete. I kapit-

let definieras också de begrepp som analysen av empirin baseras på. Det centrala begreppet är 

delaktighet, vilket har brutits ner i två underbegrepp för att nyansera klienternas delaktighet. 

De två begreppen är självbestämmande och inflytande. Därtill analyseras empirin utifrån en 

maktaspekt, varför begreppet makt definieras. Därefter, i kapitel 5, redovisas empirin. Allt 

eftersom vi redovisar vad studien har frambringat analyseras detta med hjälp av teorin, be-

greppen och forskning presenterad av andra författare. Kapitel 6, består dels av en samman-

fattning av vår studie, och dels en slutdiskussion. Det sista kapitlet, kapitel 7, innehåller en 

källförteckning över använd litteratur och intervjupersoner. 
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2. Metod 
Val av metod och genomförandet av studien är grunden för hela uppsatsen, och därför en vik-

tig del som vi har lagt ner mycket arbete på. Det har inte enbart handlat om att välja den mest 

lämpade metoden, utan även om att bedriva arbetet utifrån denna metod på ett noggrant och 

professionellt sätt. Nedan ges en utförlig beskrivning av vilken metod som har använts, varför 

denna metod valts och hur studien har genomförts.  

 

2.1. Val av metod 

Studien för denna uppsats baseras på en kvalitativ metod där åtta socialarbetare har intervju-

ats. Den kvalitativa metoden, där forskaren interagerar med den utforskade, sker enligt docen-

ten och universitetslektorn Patrik Aspers (2007) vanligtvis genom intervjuer eller observatio-

ner. Valet av metod grundar sig i en ambition att få fram intervjupersonernas reflektioner, 

åsikter och upplevelser, eftersom vi därigenom på bästa sätt kan undersöka och besvara upp-

satsens frågeställningar. Både sociologen Tim May (2001) och FD i socialt arbete Claes Levin 

(2008) menar att detta uppnås vid användandet av kvalitativ metod. För att undersöka det val-

da området har semistrukturerade intervjuer genomförts. Enligt May (2001) och Aspers 

(2007) innebär dessa att intervjuarna har på förhand uppgjorda frågor, samtidigt som utrymme 

ges för att gå djupare genom att ställa följdfrågor för utvecklande svar. Enligt oss finns det 

fördelar med semistrukturerad intervju. Dels bidrar det till utvecklande och reflekterande svar. 

Dels ger det intervjuaren både struktur och frihet under intervjun. Ambitionen har därmed 

varit att ha en tydlig grundstruktur, men samtidigt vara öppna för att diskutera följdfrågor och 

tankar som dyker upp på vägen. Vi är dock medvetna om begränsningarna med semistrukture-

rade intervjuer, vilka kan vara att intervjun till viss del styrs av uppsatta ramar. May (2001) 

anser att den intervjuade inte kan prata fritt utifrån sina erfarenheter av ämnet utan begränsas 

av de på förhand uppställda frågorna. May beskriver vidare att intervjusituationen kan skapa 

en falsk social situation, där den intervjuades berättelse är sann i situationen men inte behöver 

berätta så mycket om verkligheten utanför. Individuella tolkningar av kontexten är ofrånkom-

ligt, därmed speglar den genom intervjun framkomna data inte verkligheten fullt ut.  

 

2.2. Avgränsning 

Ett medvetet val har gjorts att inte intervjua klienter, även om klientperspektiv är högst rele-

vant och intressant för ämnet. Valet görs av etiska skäl. Att ställa personliga frågor till klienter 

är förenat med finkänslighet och ödmjukhet. Det får inte finnas risk att intresset för studien 
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går före eller sker på bekostnad av klienternas välmående. Eftersom studien handlar om klien-

tens delaktighet i val av frivilliga insatser, kommer inte tvångsvård (lag om vård av missbru-

kare i vissa fall) inom enheten för vuxna att behandlas. Ytterligare en avgränsning är valet att 

inte göra en jämförande studie av de två verksamheterna. Dock görs viss jämförelse av ar-

betsplatserna eftersom det är omöjligt att frångå detta.  

 

2.3. Urval 

Urvalet består av biståndshandläggare och socialsekreterare från vård- och omsorgsmyndighe-

ten och socialtjänstens enhet för vuxna. I uppsatsen benämns de två grupperna med det ge-

mensamma namnet socialarbetare. Verksamheterna finns i två olika svenska städer, den ena är 

en mellanstor stad medan den andra är en av Sveriges större städer. Valet att intervjua dessa 

socialarbetare grundar sig i vår erfarenhet och kunskap om de berörda enheterna som utreder 

och tar beslut om insatser för klienter. Socialarbetarnas erfarenheter av insatsarbete kan ge 

intressanta och relevanta aspekter för det undersökta området. Sammanlagt har åtta socialar-

betare intervjuats, lika många från vård och omsorgsmyndigheten som från enheten för vuxna. 

Med hjälp från anställda på arbetsplatserna fick vi fram de socialarbetare som var villiga att 

ställa upp. Beträffande intervjupersonerna fanns inga preferenser avseende ålder. De skulle 

dock ha arbetat i minst ett år inom verksamheten. Eftersom vi vet, utifrån tidigare kunskap om 

arbetsplatserna, att dessa är kvinnodominerade fanns inga preferenser kring kön. Av de åtta 

intervjuade socialarbetarna var endast en man, därmed kommer ingen jämförande analys av 

mannens och kvinnornas svar att göras. På grund av snedfördelningen av kön kommer det inte 

heller att framgå i uppsatsen vem av intervjupersonerna som är man, utan samtliga har finge-

rade kvinnonamn. De presenteras som Greta, Karolina, Siv, Åsa, Petra, Disa, Majken och 

Gunnel. Alla kommer att framträda i resultat och analysdelen, dock i olika omfattning.  

 

Eftersom undersökningen främst bygger på socialarbetarnas erfarenheter avseende insatser, 

var socionomexamen inte ett nödvändigt kriterium. Däremot skulle samtliga intervjupersoner 

ha någon form av akademisk utbildning såsom socionomexamen, utbildning i social omsorg, 

beteendevetenskap eller liknande. 

 

2.4. Tillvägagångssätt 

Inför studien diskuterades vad vi vill undersöka och varför. Olika områden och inriktningar 

utforskades för att slutligen nå fram till ett syfte och frågeställningar som var intressanta att 
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undersöka och genomförbara. Tidigt påbörjades litteratursökningen om vad som redan finns 

skrivet om ämnet. Detta ökade vår kunskap inom området, vilket var bra inför sammanställ-

ningen av intervjufrågor och genomförandet av intervjuerna.  

 

Efter färdigställandet av intervjuguiden tog vi kontakt med de två arbetsplatserna via telefon 

och e-mail. Intervjupersonerna fick via e-mail ett informationsbrev (se Bilaga 1) med en pre-

sentation av oss själva och syftet med studien. Brevet innehöll information om anonymisering 

och möjligheten att dra tillbaka godkännandet av intervjun och materialet det resulterar i. 

Samtliga intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser, både för att bespara dem res-

tid och för att det kunde medföra en trygghet för dem att vara i en ”hemmamiljö”.  

 

De genomförda intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter, och vi valde att göra fyra intervju-

er var. Det kan anses vara en nackdel att intervjuerna inte gjordes gemensamt, då fördelen 

med att vara två kan vara att intervjuarna kompletterar varandra med följdfrågor eller upp-

märksamma kroppsspråk. Eftersom vi var väl pålästa inför intervjuerna, hade en intervjuguide 

(se Bilaga 2) och diskuterat möjliga svar, ansåg vi att det skulle gå bra att göra intervjuerna en 

och en. Vid intervjuerna användes den färdigställda intervjuguiden. I takt med att intervjuerna 

genomfördes diskuterades svaren, relevanta följdfrågor, frågor som eventuellt inte fungerade 

bra etc. Detta genomfördes för att vara mer förberedda inför kommande intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in, självklart med godkännande från intervjupersonen. 

 

2.5. Bearbetning och analys av material 

Analys av det insamlade materialet användes till att både bygga ett resonemang och en dis-

kussion kring frågeställningarna, och till att ställa analysen i förhållande till den teori och de 

begrepp som används i uppsatsen. May (2001) menar att det kan vara en fördel att spela in 

intervjuerna eftersom intervjuaren då kan koncentrera sig på det som uttrycks utan ord i inter-

vjun, exempelvis kroppsspråk. Vidare slipper intervjuaren med hjälp av bandspelaren att dis-

traheras av att hela tiden behöva anteckna. Inspelade intervjuer medför också att intervjuaren 

inte ersätter intervjupersonens ord med sina egna. Efter intervjuerna transkriberades dessa och 

intervjupersonen erbjöds att få läsa den transkriberade intervjun om så önskades.  

 

De transkriberade intervjuerna kan kodas utifrån ämnen. Kodning, att strukturera insamlad 

data i olika klasser efter vad som framkommer, är ett sätt att behandla materialet på (May 
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2001). Metoden underlättade användandet av materialet i analysen då vi på ett enkelt sätt 

kunde se vilka resonemang som återkom och vilka som urskiljde sig från mängden. 

 

2.6. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet innebär att det som undersöks är pålitligt (May 2001), något som har eftersträvats 

i stor utsträckning. Exempelvis gjordes valet att spela in intervjuerna, vilket bidrar till att in-

tervjupersonernas berättelser kan refereras och citeras på ett korrekt sätt. Noggrannhet vid 

sammanställning av frågor och analys av empirin påverkar också reliabiliteten och har tagits i 

beaktande. Detta genom att fokusera på att ställa frågor som är relevanta för vårt syfte och 

våra frågeställningar, samt att vi har varit så objektiva som möjligt vid sammanställandet och 

analysen av det insamlade materialet.  

 

Validiteten, att undersöka vad som är avsett att undersökas (May 2001), är något vi har reflek-

terat mycket över. Genom att ständigt återgå till syftet och frågeställningarna har risken mi-

nimerats att frångå den tänkta undersökningen. Förförståelsen, som vi givetvis har en då båda 

har varit verksamma inom de berörda verksamheterna, är viktig att förhålla sig till. Denna är 

positiv i den bemärkelsen att vi har en inblick i verksamheterna och viss förståelse för social-

arbetarnas arbete. Det negativa är risken med förutfattade meningar kring undersökningen och 

risken att fokusera intervjuerna kring förhållanden som vi tror existerar. Vi har dock diskute-

rat och medvetandegjort förförståelsen och har tänkt på att inte speglas för mycket av den.  

 

Våra resultat och slutsatser kan till viss del vara talande för de två berörda arbetsplatserna som 

ligger till grund för studien. Däremot kan det inte anses vara representativt för verksamhets-

området i stort. Generaliserbarheten kommer därmed att vara låg. 

 

2.7. Etiska överväganden 

Att genomföra en studie medför etiska överväganden som måste tas i beaktande. Inför studi-

erna informerades intervjupersonerna noggrant om syftet med uppsatsen, hur genomförandet 

skulle gå till, på vilka premisser de ställde upp och vilken roll deras utsaga skulle komma att 

få för det färdiga resultatet. Intervjupersonerna informerades vidare om att det material som 

insamlas vid intervjuerna endast kommer att användas för denna studies syfte.  
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Då deltagandet i studien är frivilligt, informerades intervjupersonerna om att de när som helst 

under arbetets gång har full rätt att dra tillbaka sitt samtycke och sin medverkan till studien. 

May (2001) och psykologen Steinar Kvale (1997) menar att det är viktigt att informera inter-

vjupersonerna om att de lämnar sitt samtycke till att medverka och hur deras bidrag ska kom-

ma att behandlas i forskningen. Båda författarna betonar konfidentialitet, att privat informa-

tion om intervjupersonerna som kan komma att identifiera dessa inte finns med i uppsatsen. 

Därmed valet av en total anonymisering av de personer som ställt upp för intervju.  

 

Som forskare har man skyldighet att reflektera över vilka konsekvenser forskningen kan med-

föra enligt Kvale (1997). Dels måste forskaren analysera den möjliga skadan för intervjuper-

sonerna, dels de förväntade fördelarna. Risken att intervjupersonerna lider skada ska vara så 

liten som möjligt. För att minimera risken för negativa konsekvenser har intervjufrågorna 

formulerats noggrant för att de inte ska uppfattas som stötande. Vaksamhet på att intervjuper-

sonerna inte avslöjar något de senare kan komma att ångra har också tagits. Därtill har analys 

av intervjuerna gjorts försiktigt, exempelvis genom att inte lyfta ut svar ur sitt sammanhang. 

 

Rollen som intervjuare innebär en särskild position i förhållande till intervjupersonen. Exem-

pelvis har intervjuaren möjligheten att påverka intervjupersonen i viss riktning genom de på 

förhand uppgjorda frågorna. Professorn och FD i psykologi Gunvor Andersson och professorn 

och FD i socialt arbete Hans Swärd (2008) menar att intervjuaren har möjlighet att stimulera 

berättandet hos den som intervjuas, men forskaren kan också hämma, begränsa och tysta be-

rättelser genom sitt sätt att genomföra intervjun. I intervjuer får intervjuaren tillgång till mate-

rial av olika känslig karaktär som ska behandlas respektfullt.   

 

2.8. Arbetsfördelning 

Inför och under arbetet med uppsatsen har en arbetsfördelning funnits mellan författarna. 

Uppsatsämne, problemformulering, syfte och frågesällningar har diskuterats och arbetats fram 

tillsammans. Den litteratur som har använts i uppsatsen har delats upp mellan oss. Dock har 

båda läst och satt sig in i den teori och de begrepp som ligger till grund för uppsatsen. Vi har 

även tagit del av de intervjuer som den andra har genomfört och transkriberat. Empiri, analys 

och diskussion har skrivits gemensamt, medan andra skrivna delar i texten är uppdelade mel-

lan oss. Uppsatsen är ett resultat av ett nära och gott samarbete. Vi ser uppsatsen som vår ge-

mensamma där båda har varit lika engagerade och bidragande till resultatet. 
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3. Tidigare forskning 
Det sociala arbetet kan, som i denna kontext, handla om att bevilja insatser för klienter. Med 

arbetet medföljer en ödmjukhet och respekt gentemot klienten och dennes situation. Klientar-

betet handlar inte enbart om klientcentrering, utan socialarbetarna ska därtill ta hänsyn till 

organisationen. De måste hitta en balans och ett förhållningssätt mellan klient och organisa-

tion där båda blir nöjda. En annan viktig aspekt i insatsarbetet är kommunikationen, som kan 

påverka i vilken utsträckning socialarbetaren och klienten förstår varandra och klientens situa-

tion. Nedan presenteras inledningsvis en kort beskrivning hur litteratur till uppsatsen har 

sökts. Därefter presenteras forskning som har relevans för det undersökta ämnet.  

 

3.1. Litteratursökning 

I arbetet med att hitta litteratur till uppsatsen har LIBRIS, ELIN@Lund och SCA (Social ser-

vices abstract) använts. Även DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet) har varit till hjälp för 

orientering i vad som skrivits om det valda ämnet. Sökbegrepp som har använts och kombine-

rats på olika sätt har bland annat varit: socialt arbete, klient, relation, organisation, resurser, 

insatser, makt, autonomi, självbestämmande, inflytande, delaktighet, samt ovanstående be-

grepps motsvarighet på engelska. Vidare har litteratur, teori och begrepp sökts genom att se 

vad andra författare har använt sig av och genom att studera deras litteraturlistor. 

 

3.2. Dilemman och delaktighet 

I det sociala arbetet kan det finnas inbyggda dilemman vilket professor Christian Kullbergs 

(1994) studie visar. Dessa kan framträda då socialarbetaren skall hantera motsättningar som 

finns inom och mellan vedertagna handlingsrutiner, lagstiftning och regelverk samt i förhål-

lande till klientens behov. Dilemman för socialarbetaren kan likaså uppstå då denne interage-

rar med klienten och både ska visa respekt för individens rätt till integritet och ha en kontrol-

lerande roll. Kullberg beskriver mötet med varje individ som en unik situation. Det unika in-

nebär att socialarbetaren inte kan arbeta utifrån invanda rutiner, utan måste ta hänsyn till rå-

dande förhållanden samt de åsikter som klienterna framför.  

 

Klientens delaktighet vid sökta insatser är inte självklar utan kan variera. FD i socialt arbete 

Anne Hermodsson (1998) belyser socialtjänstens komplexitet och det svåra att utifrån rådande 

lagstiftning på ett demokratiskt sätt bedriva både stödjande och hjälpande verksamhet samti-

digt som kontrollerande. Motsättningen i socialtjänstens verksamhet ligger i att klienterna ”å 
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ena sidan anses som ansvariga själva för sina problem, och å andra sidan betraktas som offer 

för omständigheter de inte råder över” (Hermodsson 1998, s.169). Beslut kan fattas på olika 

grunder, skillnaden dem emellan är avgörande för hur klienter uppfattar sig delaktiga. Beslut 

som tas utifrån uppgjorda bestämmelser ger klienten en möjlighet att veta vad som kommer 

att ske i den specifika situationen. Om fokus istället ligger på individens behov, tar socialarbe-

taren utifrån kunskap om lagstiftning och erfarenheter av det berörda problemområdet det 

beslut hon anser lämpligt. Trots att allmänna demokratiska principer borde vara en självklar-

het för klienterna, precis som för alla medborgare, är klienterna enligt Hermodsson en utsatt 

grupp som ofta hamnar i underläge. Klienters bristande kunskap om egna rättigheter i förhål-

lande till socialtjänstens organisation, utmanar de demokratiska principerna om möjlighet att 

påverka sin situation och alla individers lika värde. 

 

Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck (2004) båda FD i socialt arbete, undersöker klienters 

möjlighet att påverka beslut om vilken insats som ses lämplig. Avhandlingen utgår ifrån hand-

läggningsprocessen inom äldreomsorg och hur handläggarna agerar i förhållande till lagstift-

ning. Det framkommer att handläggningsprocessen har två sidor. Den informella handlar om 

att handläggaren i mötet med klienten prövar och jämför dennes behov med förutbestämda 

insatskataloger. Klientens önskemål faller antingen innanför eller utanför verksamhetens ram. 

När ansökan faller inom verksamhetens ram blir denna klient, faller ansökan utanför ramen 

sker antingen ett avvisande eller en anpassning till verksamhetens befintliga insatser. Anpass-

ningen sker för att klienten ska ses som klient och hans/hennes önskemål ska överensstämma 

med verksamhetens resurser. Först när klientens önskemål liknar det verksamheten har att 

erbjuda träder det formella in och dokumenteras som beslut om insats. I dokumentationen 

framträder ofta enbart det som är samstämmigt mellan handläggare och klient. Meningsskilj-

aktigheter kring beslut om insatser dokumenteras mindre frekvent. Skillnaden mellan det i 

lagen föreskrivna och den verkliga handläggningsprocessen kan enligt författarna ha sin grund 

i att verksamheten snarare styrs av rutiner än av individens behov.  

  

3.3. Kommunikation 

Klientens delaktighet är inte enbart avhängig huruvida den ges möjlighet till självbestämman-

de och deltagande, kommunikationen mellan klient och socialarbetare har också betydelse. 

Kristina Karlssons (2007) avhandling undersöker vilken möjlighet till självbestämmande 

funktionshindrade har i samtal med socialarbetare och gör en distinktion mellan självbestäm-
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mande och paternalism. Paternalistisk handling är ”en handling som är riktad mot en individ 

och som genomförs i syfte att gagna honom/henne men utan hans/hennes informerade sam-

tycke” (Karlsson 2007, s.19). Informerat samtycke betyder att individen ger sitt godkännande 

till något efter erhållen information som hon förstått. Forskningen visar att de funktionshind-

rade har olika möjlighet till inflytande beroende på den varierande utsträckning som de kan 

delta i samtal. I samtal där brukaren är med använder sig socialarbetarna ofta av språket för att 

få brukaren att acceptera vad hon anser är lämpligt, trots att det inte nödvändigtvis är vad bru-

karen önskar. I möten då brukaren inte är med använder socialarbetarna den egna kunskapen 

samt tidigare erfarenheter av brukaren för att motivera beslut. Det ideala brukardeltagandet 

bygger på att brukaren förstår situationen och för den egna talan i samtalen. Om inte så sker 

tolkar socialarbetaren brukaren utifrån tidigare erfarenheter av denna och försöker påverka 

klienten utifrån vad hon anser vara den lämpligaste åtgärden.  

 

Universitetslektor i pedagogik Ulla Hellström Muhlis (2003) avhandling belyser behovsbe-

dömningssamtal i socialt arbete. Hennes avsikt är att ge en förståelse för hur möten mellan 

socialarbetaren och klienten kan ske inom socialt arbete. För att socialarbetare ska kunna ut-

veckla en god arbetsrelation till klienten och därmed öka möjligheten för samarbete och inter-

aktion krävs en god kommunikation dem emellan. Dock anser hon att det svåra med att ut-

veckla en god kommunikation kan vara att behovsbedömningssamtalet är ett institutionellt 

samtal, som bland annat innebär att det finns en inbyggd ojämlikhet parterna emellan. Ojäm-

likheten är att en part representerar en formell verksamhet med tillhörande befogenheter som 

kan utövas över den andra parten. För att göra processen mer jämlik är det socialarbetarens 

uppgift att hjälpa klienten till förståelse för hur villkoren för hjälpinsatser ser ut samt att för-

ändra och anpassa klientens konkreta insatsbehov till att passa organisationen. Det handlar om 

att överbrygga inbyggda skillnader.  

 

3.4. Aktiva klienter 

Det är relevant att belysa klienternas initiativförmåga, engagemang och anpassningsförmåga. 

Universitetslektor Bengt Carlssons (2003) avhandling berör hjälpprocessen (hur och om det 

blir hjälp) inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Det finns flera aspekter som med-

för ökat handlingsutrymme för klienten. En av dessa är samarbete, som ger klienten en bättre 

position och möjlighet att vara med och definiera problemen. Vad som ytterligare ökar hand-

lingsutrymmet är klientens styrka och initiativkraft. Klienten ska vara framåt, kunna genom-
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driva sina önskemål och veta vilka spelregler som gäller. Carlssons forskning visar att ömse-

sidighet, delaktighet och självbestämmande värderas högt av klienterna och är positiva inslag 

i hjälpprocessens inledning. Likaså bidrar detta till ökat handlingsutrymme och ger klienterna 

möjlighet att föra fram och få igenom önskemål. Klienterna upplever då ”[…] ett större enga-

gemang, stolthet och egenvärde när de ges utrymme att driva sina krav i hjälpprocessen” 

(Carlsson 2003, s.159). Handlingsutrymmet är dessutom beroende av att socialsekreteraren 

lyssnar och har ett öppet förhållningssätt gentemot klienten. 

 

Leila Billquists (1999) studie inom socialbyrån visar att det sker förhandlingar mellan social-

arbetare och klient i utredningsarbetet. Båda dessa parter har sin rationalitet (idé och föreställ-

ning) om hur det ska bli hjälp, vilka ligger till grund vid förhandlingarna om hur klienten ska 

få hjälp. Klientens rationalitet bygger på tron om vilken insats som är bäst lämpad för det 

egna problemet. Socialsekreterarens rationalitet är mer komplex och utgår från regler, lagar, 

organisationskultur och kostnader, samt utifrån den egna uppfattningen. Enligt Billquist är 

utredningen ”[…] en komplex process som växer fram i interaktion mellan de involverade 

parterna där, även om klienten får stort utrymme, socialsekreteraren styr och är den domine-

rande” (Billquist, 1999, s.269). Vid utredning av hjälpbehov finns en maktaspekt. Krav och 

lagar inom verksamheten är uttryck för den öppna maktutövningen. Den dolda maktaspekten 

karaktäriseras av belöning och hot, vilka socialsekreteraren kan använda som ett medel bero-

ende på om klienten godtar eller förkastar hennes handlingsförslag. Billquist visar även att det 

sker en klienteringsprocess/anpassningsprocess. Klienten anpassar sig då till klientrollen, och 

blir varse om de regler, normer och krav som gäller för att kunna få hjälp. Anpassar sig inte 

klienten utifrån det senare är risken att hjälpen uteblir. 

 

Lottie Giertz (2008) har forskat om inflytande för brukare som ansöker om assistans, och hur 

självbestämmande i vardagslivet personer med assistans är. Utredningsarbetet innefattar myn-

dighetsutövning, där relationen mellan system och individ är ojämlik eftersom individen i 

denna kontext befinner sig i beroendeställning. Giertz forskning visar att graden av inflytande 

i utredning och planering av insatser hänger samman med individens erfarenhet och aktivitet. 

Ju mer aktiv och ju mer kunskap om lagstiftning, personlig assistans och funktionsnedsättning 

individen har, desto mer inflytande. Dock kan brukarens inflytande vara beroende av att bru-

karen har personer omkring sig som hjälper denne att tillvarata inflytandet. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Socialarbetare har i sitt arbete både att ta hänsyn till klienten och till organisationen. Dessa två 

parters intressen kan ibland krocka med varandra och det är socialarbetaren som måste hante-

ra svårigheten. Därmed kommer Michael Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater att pre-

senteras eftersom den inriktar sig på dilemmat mellan klient och organisation. Teorin belyser 

också gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet och självständighet, samt vilken inverkan dessa 

kan ha på hur medborgaren bemöts, medborgarens delaktighet och vilken hjälp han/hon bistås 

med. Teorin möjliggör en analys av empirin utifrån aspekter som klientcentrering, organisa-

tionscentrering, resursfördelning och kontroll av klienterna. Empirin kommer även att analy-

seras utifrån begreppen delaktighet, självbestämmande, inflytande och makt.  

 

4.1. Gräsrotsbyråkrater 

Kullberg (1994), Lindelöf och Rönnbäck (2004) och Anna Dunér, socionom och FD i socialt 

arbete, och Monica Nordström, docent och FD i sociologi, (2006) har alla använt sig av Lip-

skys teori för att belysa socialarbetarnas (gräsrotsbyråkraternas) uppdrag. Lindelöf och Rönn-

bäck beskriver utifrån Lipsky det kännetecknande i socialarbetarnas uppdrag som gräsrotsby-

råkrater, ”att han eller hon dels har en direkt kontakt med medborgarna, dels har en viss hand-

lingsfrihet att utföra sina arbetsuppgifter” i förhållande till organisationen (2004, s.65). Dunér 

och Nordström (2006) utgår i sin artikel från Lipskys beskrivning om gräsrotsbyråkratens 

handlingsfrihet i utrymmet mellan organisation och medborgare, för att belysa beslutsproces-

sen inom äldreinriktat socialt arbete. Denna handlingsfrihet belyser likaså Kullberg (1994) 

som menar att Lipsky var en av de första som forskade om gräsrotsbyråkraternas roll. Enligt 

Kullberg kom Lipskys teori att ifrågasätta det som organisationsteoretiker länge utgått ifrån. 

Nämligen att både högre och lägre nivåer inom organisationer arbetar mot samma mål. Lipsky 

presenterade istället tanken om att gräsrotsbyråkraternas självständighet och handlingsfrihet 

upprätthålls för att ge viss autonomi från organisationens högre nivåer. Detta ger i sin tur 

gräsrotsbyråkraterna möjlighet att självständigt tillämpa regler och lagstiftning.  

 

Många offentliga organisationer och dess anställda arbetar i direkt kontakt med samhällets 

medborgare. Det rör sig enligt Lipsky (1980) bland annat om lärare, poliser, domare och soci-

alarbetare vilka han med ett gemensamt namn kallar gräsrotsbyråkrater. Utmärkande för dessa 

personer är att de innehar beslutanderätt över hur fördelningen av offentliga verksamheters 

resurser ska ske mellan medborgare med hjälpbehov. Gräsrotsbyråkraterna ska hela tiden för-
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hålla sig till att å ena sidan tillmötesgå och tillgodose de krav som medborgare kan ha. Å 

andra sidan har de i uppdrag att upprätthålla kravet på effektivitet som finns på organisationen 

och dess anställda. Den dubbla rollen medför att de både ska bevilja resurser till klienter efter 

deras behov, och kontrollera efterlevnaden av organisationens regelverk. 

 

4.1.1. Klienter 

Klienter som kommer i kontakt med gräsrotsbyråkratier är ofta ofrivilliga klienter. Enligt Lip-

sky (1980) beror detta på att gräsrotsbyråkratierna förser individer med insatser som de inte 

kan få del av någon annanstans i samhället. Klienten har utifrån insatsutbudet inte möjlighet 

att vända sig till någon annan, utan tvingas interagera med gräsrotbyråkraten.  

 

I mötet med gräsrotsbyråkraten sker en kategorisering eller standardisering av klienten. ”The 

processing of people into clients, assigning them to categories for treatment by bureaucrats, 

and treating them in terms of those categories, is a social process” (Lipsky 1980, s.59). Efter 

omvandlingsprocessen ser både klienten och gräsrotsbyråkraten på individen som klient.  

 

4.1.2. Beslutanderätt/bestämmanderätt 

Gräsrotsbyråkraten är relativt självständig och har “considerable discretion in determining the 

nature, amount, and quality of benefits and sanctions provided by their agencies” (Lipsky 

1980, s.13). Stor betydelse läggs enligt Lipsky vid gräsrotsbyråkratens omdömesförmåga och 

bestämmanderätt vid beslut om organisationens tillgängliga förmåner och sanktioner, samt på 

vilket sätt dessa kommer att utövas och hur dess kvalitet är. Gräsrotsbyråkraten har befogen-

heter att avgöra i hur stor omfattning klienten ska få ta del av en verksamhets resurser, trots 

att denna beslutanderätt formellt sett kan ses begränsas av lagar, regler och riktlinjer. Be-

slutanderätten grundar sig i att arbetsuppgifterna kräver initiativförmåga och handlingsut-

rymme eftersom det inte finns en manual för hur varje enskild situation ska hanteras. 

 

4.1.3. Resurser 

Offentliga organisationers resurser upplevs ofta som otillräckliga för de behov som ska tillgo-

doses, vilket enligt Lipsky är karaktäristiskt för en gräsrotsbyråkrati. Trots att organisationer-

na utökar sina resurser för att möta samhällets behov tenderar efterfrågan på dem samtidigt att 

öka. De ökade resurserna får då ingen utvecklande och tillgodogörande effekt. Resursfördel-

ningen mellan klienter inom organisationen kan ge upphov till dilemman för gräsrotsbyråkra-

ten, på grund av att organisationen har som mål att behandla klienter som unika individer ut-
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ifrån individuella behov. Samtidigt ska resursfördelningen fortlöpa snabbt och effektivt vilket 

kan leda till att klienterna behandlas rutinmässigt. 

 

4.1.4. Kontroll av klient 

Det finns fyra olika sätt som beskriver gräsrotsbyråkratens möjlighet att utöva makt över kli-

enterna. Det första sättet att utöva kontroll sker genom hur fördelningen av förmåner och 

sanktioner går till. Ett andra sätt är knutet till samspelet och mötet mellan klient och gräsrots-

byråkrat. Var de träffas, hur ofta det sker och under vilka omständigheter bestäms av gräs-

rotsbyråkraten. Den tredje kontrollaspekten är att klienten skall lära sig att bli klient, klienter-

na får då reda på hur de förväntas agera och vad som kan ske om de inte lever upp till det som 

förväntas av dem. Det kan också innebära att gräsrotsbyråkraten berättar för klienten om hur 

han/hon ska bemöta och få mest ut av offentliga verksamheter, men att ”[…] street-level bu-

reaucrats exercise discretion by providing this information on a selective basis” (Lipsky 1980, 

s.64). Det sista sättet av kontrollutövning innehåller psykologiska aspekter. Gräsrotsbyråkra-

tens uppfattning av klienten omvandlas till att bli klientens bild av sig själv, och kan bli verk-

lighet inom andra sammanhang, exempelvis familj eller skola. 

 

4.2. Delaktighet 

Med delaktighet avses klienternas möjlighet att gemensamt med socialarbetaren komma fram 

till en lämplig insats som passar klientens behov. Empirin kommer att analyseras utifrån be-

greppet delaktighet och underbegreppen självbestämmande och inflytande. På så sätt kan vil-

ken form av delaktighet klienter har belysas. Ett medvetet val har gjorts att avstå från ett be-

grepp som innebär att klienten saknar delaktighet. Anledningen är att vi förutsätter att klien-

terna i de undersökta verksamheterna är delaktiga i någon utsträckning då detta är lagstadgat.  

 

4.2.1. Självbestämmande  

Enligt Nationalencyklopedins hemsida (2009) har ordet självbestämmande betydelsen att in-

dividen har ”rätt att bestämma över sig själv“. I 1 kap. 1 § socialtjänstlagen står stadgat att 

”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integri-

tet”. Enligt paragrafens lagkommentar ska socialtjänsten utgå från individens rätt att själv 

bestämma över sin situation, och insatserna ska bygga på respekt för individens självbestäm-

mande och integritet. Tord Jacobsson (1998) menar att begreppet självbestämmande innebär 

att slippa och behandlas utifrån andras åsikter om vad som är bäst för en själv mot ens vilja.  
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Begreppet självbestämmande ska förstås som att klienten själv bestämmer vad som är bäst för 

honom/henne och vilken insats som är mest lämpad för dennes hjälpbehov. Klienten får i mö-

tet och i relationen till socialarbetaren sin röst hörd och accepterad, socialarbetaren baserar då 

valet av insats utifrån klientens vilja. 

 

4.2.2. Inflytande 

Att ha inflytande innebär enligt Nationalencyklopedins hemsida (2009) att ha ”möjlighet att 

påverka”. Begreppet kommer att användas för att beskriva klientens möjlighet att få vara med 

och uttrycka önskemål och åsikter i samtal om insatser. Inflytande betyder inte rätten att ta de 

slutgiltiga besluten, denna rätt innehas av socialarbetaren på grund av hans/hennes yrkesroll 

och handlingsutrymme. Socialarbetaren har genom sin position som professionell möjlighet 

att välja att låta klientens önskemål och åsikter få större eller mindre utrymme i valet, vilket 

påverkar graden av klientens inflytande. 

 

4.3. Makt 

Valet att använda begreppet makt är för att belysa hur klientens delaktighet påverkas av att 

klienten befinner sig i en ojämlik relation. Det är socialarbetaren som har makt att bestämma 

över vilken insats som är lämplig för klienten när han/hon anser att det är befogat. Klientens 

delaktighet påverkas då socialarbetaren använder den makt som professionen medför. Därmed 

lyfts två författares syn på makt fram, nämligen Greta Marie Skau och Mats Franzén, som 

empirin senare analyserar med.  

 

Enligt Skau (2001) finns det en maktaspekt i all form av interaktion mellan hjälpare och kli-

ent. Makt är en möjlighet att få sin vilja igenom i en relation, och behöver inte konkret utövas 

för att finnas till. Socialarbetare har enligt Skau en uppsättning normer och värden för vad 

som ses som ett acceptabelt beteende hos en klient. Genom dessa normer definierar socialar-

betaren sitt handlingsutrymme i förhållande till klienten och deras relation. Om klienten inte 

efterlever dessa normer och värden, kan socialarbetaren utifrån skrivna och oskrivna regler 

instruera klienten om vad denna bör göra för att anpassa sig till systemet. Socialarbetaren be-

sitter därmed makt i förhållande till klienten, en maktaspekt som kan förstärkas exempelvis 

genom att klienten inte informeras om sina rättigheter i förhållandet till verksamheten. Vidare 

kan omvandlandet till att bli klient medföra att klienten blir beroende av socialarbetarens 
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hjälp. Att vara klient kan därmed innebära att det blir svårare att ta strid för att få sin vilja 

igenom och leder ofta till en anpassning och medgörlighet från klientens sida.  

 

Franzén (2005) resonerar i likhet med Skau att makt finns i alla relationer. Det är ett av flera 

karaktäristiska i det relationella maktbegreppet som han presenterar och som har sin utgångs-

punkt i Michael Foucaults resonemang om makt. Begreppet utgörs av både ett handlande sub-

jekt och relationer mellan aktörerna. Om makten inte går att tyda i en relation är den vid det 

tillfället balanserad, men balansen kan när som helst upphöra. En hörnsten i det relationella 

maktbegreppet är att makten verkar genom relationer. Därmed kan den inte erövras eller de-

las, makt är inte ett föremål eller ett instrument för att kunna härska. Makten finns istället hos 

alla parter i relationen och växlar mellan dessa. Franzén menar att makten verkar positivt, den 

kan ”[…] bidraga till att något upprätthålls eller skapas” (Franzén 2005, s.91). I motsats till 

den vanliga föreställningen att makt förhindrar något, gör makt att något händer och formar 

relationer. Vidare är makt och motstånd sammanlänkande och utövas ständigt. Motstånd finns 

där det finns makt, eftersom vissa befinner sig i över- och andra i underläge. Makten är aldrig 

absolut. Eftersom samhället är uppbyggt av en mängd rörliga relationer kan den förändras.   

 

Gamla maktförhållanden raseras och nya byggs upp […]. I sådana maktprocesser – vars re-

sultat alltid är mer eller mindre oavsedda – spelar som regel en mängd olika relationer in, 

även om de kanske har sitt ursprung i en bestämd relation. (A.a, s.92).  

 

Makten kan påverkas av olika faktorer och relationer. Exempelvis kan media påverka hur 

maktförhållandena förflyttar sig och/eller utvecklas i olika relationer. Vilket gör att det hela 

tiden är hos en given part som makten finns.  

 

Enligt Skau (2001) och Franzén (2005) finns makt i alla relationer. I uppsatsen åskådliggörs 

enbart socialarbetarens maktaspekt i relation till klienten, även om också klienter kan besitta 

makt i interaktion med socialarbetaren. Makten kan gestalta sig i att socialarbetaren kan göra 

klienten delaktig i valet av insats i olika utsträckning. Socialarbetaren innehar också, genom 

sin roll som professionell, befogenhet och möjlighet att påverka klienten i önskvärd riktning 

för att få klienten att gå den väg som socialarbetaren anser är bäst. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras den insamlade empirin. Uppsatsen grundar sig på 

klienternas delaktighet vid val av insats utifrån socialarbetarnas perspektiv. De åtta intervju-

personernas kommer här till tals i olika utsträckning, och deras utsagor kommer att presente-

ras och diskuteras med hjälp av vår valda teori, begrepp och vad tidigare forskning visat. Ka-

pitlet är inriktat på huruvida socialarbetarna upplever att de tillgängliga insatserna inom verk-

samheterna täcker klienternas behov. Vidare åskådliggörs i vilken utsträckning klienterna har 

delaktighet vid val av insats, eller närmare bestämt om de har självbestämmande eller infly-

tande. Slutligen analyseras den makt socialarbetaren besitter då hon informerar klienten om 

vilka insatser som finns tillgängliga, eller då hon förordar vissa insatser.   

 

5.1. Val av insats 

När val av insats ska göras finns det olika faktorer som påverkar. Verksamhetens tillgång på 

resurser utgör en väsentlig del av detta val. Utan resurser kan inte insatser beviljas. Studien 

visar att socialarbetarna anser att de har bra och täckande insatser, trots att de alltid kan bli 

bättre. En annan aspekt är att socialarbetarna ska förhålla sig till både individens respektive 

organisationens intressen, vilket kan skapa ett dilemma för socialarbetaren. 

  

5.1.1. Resurser 

Ett centralt tema i de genomförda intervjuerna var socialarbetarnas uppfattning om huruvida 

insatser inom organisationerna täcker klienternas behov. Enligt de intervjuade täcker befintli-

ga insatser i stort de behov som finns hos klienterna. Dock uttrycker sex av åtta intervjuperso-

ner att insatser inom vissa områden saknas, vilket kan innebära att klienter med vissa behov 

inte enkelt kan beviljas en passande insats. Lipsky (1980) ger belägg för detta då han anser att 

det alltid råder brist på resurser inom gräsrotsbyråkratier. Han menar att ökade resurser med-

för ökad efterfrågan, därmed kommer bristen på resurserna att bestå. 

 

Intervjupersonerna förklarar att de har bra resurser att tillgå, trots att de inte är heltäckande. 

Detta väcker tankar kring i vilken utsträckning verksamheterna ska köpa in insatser. Att ha 

obegränsat med insatser kräver troligtvis en obegränsad eller åtminstone en omfattande bud-

get, vilket de två undersökta verksamheterna inte har. Samtidigt är det tveksamt om det finns 

lika många insatser som individuella hjälpbehov. En av intervjupersonerna uttrycker följande: 
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För någonstans så, rent krasst, […] att det inte finns verksamheter som passar alla. Att det 

blir lite grann ibland att man försöker knöka in en cirkel i en fyrkant. Att någonstans måste 

man också kategorisera […] (Petra). 

 

Viss anpassning från klientens sida till de insatser som verksamheterna tillhandahåller behö-

ver inte vara orimligt. Inte med tanke på att det varken finns obegränsat med insatser eller 

pengar att köpa insatser för hos enheten för vuxna och vård- och omsorgsmyndigheten. Att 

klienten måste anpassa sig innebär förvisso att dennes önskemål utifrån upplevda behov inte 

tas i beaktande till fullo. Däremot behöver det inte betyda att socialarbetaren inte lyssnar till 

eller inte tar hänsyn till dessa vid val av insats 

 

5.1.2. Klientcentrering 

Gemensamt för samtliga socialarbetare som intervjuats är att de anser att de tar klientens öns-

kemål och behov i beaktande vid val av insats. Processen då insats ska väljas är relativ i den 

mening att socialarbetaren är öppen för att lyssna på klientens önskemål och ser till den speci-

fika individens situation i varje enskilt ärende. ”Jag försöker att inte tänka i insatser… utan 

tänker mer på vad den enskilde, hur denna uttrycker sig när denna ansöker om någonting” 

(Karolina). Här framkommer betoningen att se till varje individ, istället för att behandla klien-

terna som en grupp med gemensamma behov. Citatet ovan belyser ett dilemma som Lipsky 

(1980) framhäver. Nämligen att gräsrotsbyråkrater alltid har att förhålla sig till både det indi-

viduella hos varje klient, och till organisationens mål och riktlinjer, där det senare kan medfö-

ra att klienter bedöms och bemöts på rutinbasis. Utifrån genomförda intervjuer uttrycker inte 

socialarbetarna explicit att de betraktar förhållandet mellan klientens individuella behov och 

att ta hänsyn till organisationens rutiner och regler som ett dilemma. Däremot finns det en 

samstämmighet bland intervjupersonerna att det kan förekomma svåra situationer där insat-

serna är begränsade eller otillräckliga. En majoritet av intervjupersonerna påpekade att de inte 

endast kan/skall ta hänsyn till klientens önskemål och behov, utan måste samtidigt ta hänsyn 

till andra organisatoriska faktorer såsom evidens, ekonomi och professionell erfarenhet. En av 

de intervjuade, Disa, beskrev hänsynstagandet i beslutsfattandet på följande sätt: ”Allting vä-

ger in kan man nog säga men främst är det ju den enskilda som måste vilja ha det eller på nå-

got sätt kunna gå med på det”. En annan intervjuperson beskrev de olika faktorerna som kan 

inverka på beslutstagandet på följande sätt: 
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Greta: [---] man skall titta på vad det är klienten önskar, också faktiskt vad vi brukar an-

vända oss av, alltså vår erfarenhet av vad av dom ställena som fungerar bra [---] Allt vi gör 

ska vi veta att det funkar. Vi skall veta att det som vi erbjuder klienterna har evidens och … 

det är dom tre bitarna som jag skulle säga vävs in. 

HJ: Evidens och klientens önskemål och … 

Greta: Och vår professionella bedömning och erfarenhet. 

HJ: Ekonomi, finns det några riktlinjer för verksamheten? 

Greta: Absolut, det finns alltid med. 

 

I de båda citaten framkommer att socialarbetarna ser att olika faktorer är verksamma och kan 

påverka hur beslut om insatser tas inom de båda verksamheterna. 

 

Studien visar att organisationens insatser oftast motsvarar de behov som klienterna har, samt 

att klientens önskemål tas i beaktande. Studien visar också att socialarbetarna tar hänsyn både 

till organisationen och till individen. I Dunér och Nordströms (2006) och Billquists (1999) 

studier framhävs organisationen. Dunér och Nordström (2006) menar att gräsrotsbyråkrater 

snarare utgår från organisationens villkor än de sökandes behov, samt att de inte beviljar re-

surser i tillräckligt stor utsträckning. Billquist (1999) hävdar att utredningsarbetet präglas av 

förhandlingar och att detta arbete är en komplex process där socialsekreteraren styr även om 

klienten får utrymme. Dessa författares forskning åskådliggör dilemmat Lipsky belyser, att 

både ta hänsyn till individen och till organisationen.  

 

Det framkommer vidare i studien att organisationens förutbestämda riktlinjer i beslutsproces-

sen inte behöver vara en motpol som tar ut individaspekten, utan snarare tycks dessa kunna 

samexistera och bidra med olika perspektiv då beslut skall fattas. En tolkning är att den indi-

vidcentrerade aspekten för med sig att klienten visas hänsyn. Samtidigt blir organisations-

aspekten med riktlinjer och regler ett hjälpmedel för socialarbetaren, och skapar en rättssäker-

het för klienten. Dock ska inte dilemmat som Lipsky diskuterar uteslutas, där gräsrotsbyråkra-

ten måste förhålla sig både till klient och till organisation. Dilemmat kan säkerligen existera 

och kännas som ett hinder för verksamma socialarbetare, exempelvis då verksamhetens eko-

nomi måste tas i beaktande. Precis som Petra uttrycker det: ”[…] vårt uppdrag är att ge så 

många som möjligt bästa möjliga vård utifrån en viss pott pengar”. Pengarna som verksamhe-

terna tilldelas ska räcka till många. Därmed kanske inte alla klienter alltid kan få den insats 

beviljad som de helst vill ha, även om socialarbetarna har en önskan om att kunna göra så. 
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5.2. Klientens delaktighet 

Klienterna har delaktighet vid val av insats. Socialarbetarna värnar om denna och ser den som 

en självklarhet. Dock kan det förekomma att delaktighetens omfattning beror på klientens 

förmåga och vilja att vara aktiv och engagerad. 

 

5.2.1. Delaktighet  

Uppsatsens centrala frågeställning berör klientens delaktighet. Med delaktighet avses i denna 

kontext klientens möjlighet att tillsammans med socialarbetaren kunna vara med och påverka 

vilken insats som är lämplig för honom/henne. Samtliga intervjupersoner ansåg att klienterna 

ska vara delaktiga i processen att komma fram till en lämplig insats. Det fanns inga indikatio-

ner bland socialarbetarna att klienterna inte är eller bör vara delaktiga då insats ska väljas. En 

av intervjupersonerna resonerade kring klientens delaktighet på följande sätt: 

 

De [klienterna] påverkar såklart beslutet med det som de säger om vad de önskar och hur 

de är och vad de har för behov, så det tycker jag definitivt. Man pratar ju alltid med den en-

skilde. Man skulle ju aldrig få för sig att fatta ett beslut utan att ha haft kontakt med den en-

skilde det går liksom inte. Så delaktiga tycker jag absolut att de får vara (Disa). 

 

I ovanstående citat tydliggörs att klientens medverkan är viktig vid beslut om insats. Social-

arbetaren beskriver klientens medverkan som ofrånkomlig i beslutsprocessen. I en annan av 

intervjuerna framkom följande resonemang utifrån frågan om klientens delaktighet: 

 

Siv: Ja det tycker jag. Om det är en stark klient, om det är en som kan föra sin talan.  

HJ: Det beror på vem klienten är lite? 

Siv: Ja det är klart det gör, som i alla sammanhang…  

HJ: På vilket sätt beror det på klienten? 

Siv: Ja, om det är en klient som är väldigt påstridig och till exempel ringer chefen själv och 

talar för sin sak, är lite, vad ska man säga, världsvan. Kan tala för sig och kanske visa lite 

ilska, argumentera, kanske är duktig att skriva, duktig att prata. 

HJ: De får mer delaktighet i processen, inflytande? 

Siv: Kan få. De kan ju få ett nej att bli ett ja mycket lättare, så är det ju. Och så tänker jag 

att de som är lite tysta och lite mer fostrade, som har varit aktuella inom socialtjänsten i 

evigheters evighet och är lite tacksamma, lite kuvade och sådär, inte lika mycket. 
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Socialarbetaren i dialogen belyser genom sitt resonemang det faktum att en klient som vet hur 

han/hon för sig i mötet med socialarbetaren, har en god verbal förmåga samt tar för sig, lättare 

blir delaktig då de tillsammans skall välja insats för individen. Personer som tar för sig kom-

mer enligt Siv att ha större delaktighet. Giertz (2008) menar att det finns ett samband mellan 

klientens kunskap och den grad av inflytande som klienten får i kontakten med socialarbetare. 

Muhli (2003) betonar liksom Giertz att en god kommunikation mellan socialarbetare och kli-

ent är en förutsättning för relationen dem emellan verkar utvecklande. Carlsson (2003) har i 

sin forskning kommit fram till att klienter som kan spela spelets regler och tar initiativ får ett 

ökat handlingsutrymme. Universitetslektorn Ann-Charlotte Landelius (1996) beskriver att 

målet med de insatser som individen får skall tillförsäkra den enskilde möjligheten att leva ett 

självständigt liv. För att nå detta mål skall den enskildes resurser stärkas, och genom dessa 

insatser garanteras en skälig levnadsnivå. Landelius forskningsresultat visar att möjligheterna 

att kunna påverka de insatser som utformas för klienten är stora, speciellt då det rör insatser 

för äldre människor eller insatser där den enskildes egen motivation är av betydelse. Med ut-

gångspunkt i detta resonemang framträder klientens delaktighet som viktig vid val av insatser. 

Utifrån Socialstyrelsens (2008) allmänna råd kring handläggningsprocessen utgår socialtjänst-

lagen ifrån den enskildes frivillighet och självbestämmanderätt. Ovanstående citat och tidigare 

forskning visar på att det är viktigt att klienten görs delaktig i beslutsprocessen. Om inte kli-

enten tillåts delaktighet finns risken att hon/han inte ser sig som en frivilligt medverkande part 

vid val av insats. Carlssons (2003) forskning visar just att klienter värderar ömsesidighet, del-

aktighet och självbestämmande som positiva inslag och värderar dessa högt i hjälpprocessen.  

 

5.3. Självbestämmande eller inflytande 
För att kunna undersöka klienternas delaktighet närmare har begreppet delaktighet brutits ner 

i två underbegrepp: inflytande och självbestämmande. I intervjuerna har inte begreppen pre-

senterats eller diskuterats närmare, utan dessa används enbart som ett analytiskt verktyg för 

att tolka det insamlade materialet. En annan aspekt som belyses är makten som socialarbetar-

na har. I denna kontext analyseras makt utifrån socialarbetarnas möjlighet att välja mellan att 

ge eller inte ge information om insatser. Båda alternativen kan medföra begränsningar i klien-

tens delaktighet. Samtidigt måste verksamheten kunna arbeta kostnadseffektivt genom att 

informera om och förespråka vissa insatser framför andra. 

 

 



27 
 

5.3.1. Ska klienten vara självbestämmande… 

Inflytande innebär att socialarbetaren lyssnar och tar hänsyn till klientens önskemål, men är 

den som i slutänden har beslutanderätt att ta det avgörande beslutet. Självbestämmande repre-

senterar de situationer då klienten själv beslutar vilka insatser som han/hon har behov av samt 

hur behovet skall tillgodoses. 

 

En del av de intervjuade socialarbetarna anser att klienten inte ska vara självbestämmande vid 

beslut om insats. Detta motiverades på olika sätt, bland annat uttryckte en intervjuperson föl-

jande: ”[…] som jag har varit inne på, har man [klienten] inte samma kunskap om insatser och 

olika former av behandlingsalternativ som en professionell har” (Petra). En annan av socialar-

betarna ansåg att ”de [klienterna] har kanske inte den rätta kunskapen” (Gunnel). Här fram-

träder en diskrepans mellan socialarbetaren och klienten, nämligen den som handlar om par-

ternas kunskap om olika insatser. Ett självbestämmande för klienten skulle därmed inte säkert 

uppnå önskad effekt, eftersom klienten kanske saknar kunskap eller erfarenhet om olika be-

handlingsalternativ eller hjälpinsatser som kan vara avgörande för resultatet. 

 

En annan av de intervjuade socialarbetarna menar att klienterna inte kan vara helt självbe-

stämmande, men att deras delaktighet ska vara mycket stor. Enligt Siv: 

 

 […] det står någonstans i socialtjänstlagen att klienten ska vara väldigt delaktig i det här, i 

en sådan här process, men de har ingen ovillkorlig rätt att bestämma insats. Utan vi kan titta 

på sådant som vi tycker kan ge ungefär samma sak fast till en lägre kostnad (Siv). 

 

Socialarbetaren menar att klienten skall ha stor delaktighet, men ingen ovillkorlig rätt, i val av 

insatser. I relationen mellan socialarbetare och klient går det inte att frångå det faktum att det 

är socialarbetaren som har det avgörande och sista ordet, eftersom socialarbetaren har myn-

dighetsutövning. Klienten är därför inte självbestämmande. Det finns faktorer som kan inver-

ka på och få betydelse för beslutet, exempelvis professionell erfarenhet, som socialarbetaren 

måste ta i beaktande vid ett beslutstagande och som klienten inte kan påverka. Margareta Lin-

delöf och Eva Rönnbäck (2007) beskriver klienters delaktighet i det följande:  

 

Frivillighet och självbestämmande nämns som särskilt viktiga principer när det gäller hand-

läggning av enskilda ärenden. […] Det innebär att det är individen själv som bestämmer om 
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man vill söka en tjänst eller ta emot ett erbjudande om en viss tjänst. Det innebär emellertid 

inte att fritt välja en insats utan fokuserar på rätten att själv ansöka eller tacka ja (s.59). 

 

Här tydliggörs att klientens självbestämmande, precis som en del av våra intervjupersoner 

betonat, inte handlar om en möjlighet att fritt välja insats. Utan om att själv få avgöra om fö-

reslagna insatser passar dem utifrån upplevelsen av den egna situationen. Vad som åsyftas 

med klientens självbestämmande blir ännu tydligare i Socialstyrelsens allmänna råd (2008) 

som beskriver förhållandet mellan socialarbetare och klient:  

 

Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande vid handläggningen av enskilda 

ärenden. Detta innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller hon ska ta emot er-

bjudande om en viss social tjänst. Det är den enskilde som gör valet dock inom ramen för 

befintliga resurser. Frivillighet och självbestämmande innebär inte att socialtjänsten ska 

vara kravlös. Till socialtjänstens uppgifter hör att på olika sätt försöka motivera den enskil-

de för en viss insats (s.22). 

 

Klienten ges möjlighet att vara med och bestämma vilken insats som hon/han anser vara den 

bästa med hänsyn till verksamhetens premisser. Utifrån Socialstyrelsens råd och citat från 

socialarbetarna tydliggörs att klienten inte skall ha självbestämmande vid val av insats. Det 

handlar snarare om att klienten skall ges möjlighet till inflytande genom att välja insats utifrån 

de ramar som socialarbetaren presenterar för klienten. Klientens självbestämmande träder in 

först efter det att socialarbetaren avgränsat området kring vilka insatser som är möjliga att få 

tillgång till utifrån befintliga resurser. Med utgångspunkt i dessa kan klienten välja att anting-

en ta emot eller avstå erbjudandet om specifika insatser.  

 

5.3.2. …eller är det mer rimligt med inflytande? 

I det ovanstående förs ett resonemang att självbestämmande för klienterna vid val av insats 

inte är rimligt utifrån aspekter såsom kostnadseffektivitet, erfarenhet och kunskap om alterna-

tiva insatser. Frågan är om det snarare är inflytande över valet som klienterna besitter, vilket 

svar från en del av intervjupersonerna antyder.   

 

Samtliga från enheten för vuxna och vård- och omsorgsmyndigheten är eniga om att klienten 

ska vara delaktiga vid val av insats. De har dock inte specificerat närmare i vilken utsträck-

ning som klienten ska vara delaktig, vilket i och för sig kan vara svårt att göra eftersom det är 
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en omfattande fråga. Istället har de berört olika ämnen som tangerar klientens delaktighet. En 

socialarbetare menar att hon inte kan ge klienten ansvaret att veta vilka insatser som finns att 

tillgå och vilken insats som är bäst lämpad för honom eller henne (Greta). En annan ansåg att 

klienten ska vara delaktig hela tiden och att det ska ske en kommunikation med klienten om 

vilken insats som är lämplig (Åsa). Enligt Karolina sker det en förhandling mellan socialarbe-

tare och klient där de båda diskuterar vilken insats som är lämplig för honom/henne. Dock 

menar samma socialarbetare att klienten inte alltid vet vilken insats som är mest lämpad och 

att det därför ofta kan kännas som att socialarbetaren presenterar ett färdigt förslag. I intervju 

med Siv framkom att delaktigheten inte enbart handlar om i vilken positiv utsträckning klien-

ten ska vara delaktig, utan att den till viss del bör begränsas. Hon uttryckte det på följande vis: 

 

Jag tycker inte att vi kan bortse ifrån att vi ska använda pengarna kostnadseffektivt och evi-

dens. Sen tänker jag nog också att vi måste titta på vad den här klienten har fått förut och 

resultaten av de insatserna. Det har man absolut skyldighet att göra. Så att klienten, tycker 

jag, kan inte ha en 100 procentig rätt att få bestämma, men jag tycker att dom i väldigt stor 

utsträckning ändå ska ha väldigt stor inverkan [---] (Siv). 

 

Siv belyser att klientens delaktighet inte är absolut eller ovillkorlig. Socialarbetare har förut-

om klienten andra aspekter att ta hänsyn till såsom erfarenhet och vad som har evidens. Detta 

kan liknas vid dilemmat som Lipsky (1980) belyser, nämligen det att gräsrotsbyråkrater både 

ska ha klientcentrering och organisationscentrering. Precis som Siv framhåller så ska klienten 

vara delaktig men samtidigt finns det andra aspekter som organisationen framhåller som vik-

tiga och som socialarbetaren också i stor utsträckning måste ta hänsyn till.  

 

Ovanstående intervjupersoners utsagor visar att klientens delaktighet inte är ett enkelt begrepp 

att förhålla sig till. Delaktighet behöver inte endast betyda att antingen ha den eller inte, utan 

berör även i vilka kontexter den är mer eller mindre lämplig. Därför är det relevant att istället 

diskutera klienternas delaktighet utifrån begreppet inflytande. Med utgångspunkt i vad Karo-

lina och Åsa berättar (se ovan) om diskussion och kommunikation kring vilken insats som är 

mest lämplig tydliggörs två aspekter. Den ena är att klientens delaktighet är viktig då klienten 

själv många gånger vet vad som är bra för honom/henne. Den andra aspekten berör att klien-

terna faktiskt inte kan veta vilka olika insatser som finns och vilka som fungerar bra i förhål-

lande till det hjälpbehov klienten har. Utifrån den senare aspekten är det därför rimligt att kli-

entens delaktighet begränsas och socialarbetarens inflytande och kunskap träder in. Som stu-
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dien visar ska inte klienternas delaktighet utgöras av självbestämmande vid val av insats. 

Dock, eftersom klienternas röster och önskemål fortfarande är av stor vikt, handlar det snarare 

om att de ges inflytande. Deras möjlighet att påverka konkurrerar med faktorer inom organi-

sationen såsom ekonomi, kunskap och erfarenhet. Därmed kan inte klientcentrering och orga-

nisationscentrering ses som två oförenliga motpoler. Utan som redan nämnts, dessa kan för-

enas och tas i beaktande för att både klient och organisation ska gynnas.  

 

En annan aspekt som framkommit under våra intervjuer är att det kan förekomma att klienten 

av olika anledningar, såsom av ålder, inte alltid vet eller förstår vilken insats som är bäst för 

honom/henne. Vid sådana tillfällen kan socialarbetarens professionella kunskap och erfaren-

het träda in och minska klientens delaktighet.  

 

Hon [klienten] vet ju inte sitt eget bästa. Nej det kanske hon inte gör längre men jag tror 

ändå att det är viktigt att man försöker fråga henne. För på något sätt så kanske det är så du 

som socialarbetare ändå kan få svar på hur den enskilde upplever sin situation (Majken). 

 

Socialarbetaren betonar betydelsen av att låta klienten komma till tals om den egna situatio-

nen. Den egna förståelsen av den personliga situationen kan inte uttryckas av någon annan än 

den enskilde, varför det är viktigt att det är klienten som ges denna möjlighet oavsett person-

lig förmåga. Socialarbetaren menar att detta är viktigt för att få en helhetsbild av klienten. 

Karlsson (2007) resonerar liknande, då hon framhäver att det ideala brukarinflytandet innefat-

tar en klient som själv förstår sin situation och får uttrycka sina behov och önskemål. På så 

sätt minimeras risken att socialarbetaren drar egna slutsatser om vad som är bra för klienten. 

Återigen är det relevant att belysa klientens inflytande. Klienten fråntas inte delaktighet, utan 

ges inflytande och har på så sätt möjlighet att få igenom sina önskemål.  

 

Ibland förekommer det att socialarbetaren måste förhandla med klienten om en insats som 

socialarbetaren anser är bra för klienten. ”Man får ju ibland sälja in en insats till en person 

som är väldigt motsträvig. Och hade man inte gjort det då hade personen inte sagt ja” (Disa). 

Vid tillfällen då klienten på grund av olika anledningar har svårt att se de egna behoven eller 

inte har insikt om sin situation, behöver socialarbetaren närma sig klienten utifrån dennes för-

utsättningar. Detta kan innebära att socialarbetaren får föra en förhandling med klienten för att 

få denna med på tåget i och med att beslut om insatser utifrån socialtjänstlagen skall ske ut-

ifrån frivillighet. Det är återigen relevant att referera till Billquist (1999) som menar att utred-
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ningsarbetet kantas av förhandlingar mellan socialsekreterare och klient, där socialsekretera-

ren har det större handlingsutrymmet. 

 

Studien visar att klienterna de facto har delaktighet vid val insats. De har emellertid inte 

självbestämmande, men de har inflytande. Inflytandet innebär att klienterna blir lyssnade till 

och att socialarbetaren tar deras önskemål och behov i beaktande.  

 

5.3.3. Information som nödvändig eller rättfärdig begräsning av delaktighet 

Under intervjuer med intervjupersonerna på enheten för vuxna framkom det att socialarbetar-

na är ålagda att i förstahand erbjuda klienterna öppenvård. Det finns en enighet bland social-

arbetarna att öppenvården är mycket bra och att det inom denna finns en rad behandlingsin-

satser som klienten kan ta del av. Vid första kontakt med enheten får klienterna information 

av mottagningsgruppen om att det är just öppenvård som i första hand erbjuds. Två av social-

arbetarna antydde att klientens delaktighet inte begränsas i och med information om öppen-

vården av mottagningsgruppen och socialarbetaren. De två andra ansåg däremot att klientens 

delaktighet genom den tidiga informationen begränsas redan från början. Det är relevant att 

ifrågasätta om klientens delaktighet består när socialarbetarna förordar öppenvård. Informa-

tion om att en viss insats erbjuds i första hand kan tolkas som uttryck för en maktaspekt. Ut-

ifrån Franzéns (2005) resonemang om relationell makt, utövar socialarbetaren makt som aktör 

samt har en vilja att få klienten i en viss riktning. Makten, som i denna kontext förfogas av 

socialarbetaren, för med sig att socialarbetaren genom sin profession bestämmer och styr över 

vilka insatser som klienten kan förvänta sig att erbjudas och beviljas. Såvida klienterna inte är 

mycket aktiva och talföra, och på så sätt kan få igenom sina önskemål, är risken att de måste 

anpassa sig efter verksamheten. En annan tanke är att klienten blir utan hjälp. Resultatet blir 

att klienternas delaktighet begränsas från första kontakten med verksamheten. Dock kan det 

vara så att delaktigheten utökas när det kommer till att välja vilken form av öppenvård som är 

passande. Den svåra frågan är om det uppväger att delaktigheten begränsades från början. 

Troligtvis får varje fall bedömas individuellt, och i vilken utsträckning klientens delaktighet 

tas i beaktande under den tid klienten är aktuell inom verksamheten. Det är dock viktigt att 

delaktigheten inte begränsas godtyckligt och för att förenkla arbetet för socialarbetaren.  

 

Vid intervjuer med socialarbetare från vård- och omsorgsmyndigheten framkom det inte att en 

viss insats förordas framför andra. En socialarbetare upplevde detta till trots att vid vissa till-

fällen ”låter man ibland bli att presentera vissa saker” (Karolina). Som socialarbetare valde 



32 
 

hon bort att ge information om en viss insats för klienten. Detta, menade socialarbetaren, kan 

inverka på och få konsekvenser för klientens delaktighet då hon/han inte heller vet att andra 

insatser kan vara ett alternativ. En annan av socialarbetarna menade att mötet med klienten 

ibland blir en förhandling, där klienten genom att delges viss information uppmuntras att ta 

emot den hjälp som socialarbetaren anser vara bäst för klienten (Disa). I Skaus (2001) reso-

nemang kring maktaspekter mellan socialarbetare och klienter förs diskussionen att socialar-

betaren kan utöva makt genom att inte informera klienter om dess rättigheter. Även hur soci-

alarbetaren väljer att presentera alternativ kring tillgängliga insatser för klienten kan innebära 

en maktutövning. Socialarbetaren har makt att välja vilken information klienterna delges och 

detta kan resultera i att klienternas delaktighet inskränks.  

 

I likhet med det resonemang Hermodsson (1998) för kring klienternas avsaknad av kunskap 

om egna rättigheter i förhållande till organisationer, kan klienternas inflytande begränsas. Det-

ta genom att klienten får eller inte får viss information vid kontakt med verksamheten, eller då 

socialarbetarna förordar en viss insats. Utifrån den relationella makten (Franzén 2005) är kli-

enten i relation till socialarbetaren i underläge. Det är socialarbetaren som besitter makt och 

styr relationen, samt bestämmer vad klienten ska erbjudas. Lipsky (1980) diskuterar gräsrots-

byråkraternas kontroll av klienten då de väljer vilken information klienten delges, samt med-

vetandegör klienten om vilka resurser han/hon kan förvänta sig ta del av.  Precis som Lipsky 

anser finns det en maktaspekt då klienterna tidigt får information om förutsättningarna för 

insatser, eller att de inte delges information om alternativa insatser. Eftersom klienten görs 

medveten om vad han/hon kan förvänta sig finns risken att klienten anpassar sig efter organi-

sationens resurser, och kanske omdefinierar sina önskemål. Utelämnad information kan också 

medföra att klienten anpassar sig till det hon tror är alternativa insatser. Det sker en kliente-

ringsprocess som Lipsky kallar det, där klienten anpassar sig efter organisationen och blir 

lydig. Kontrollaspekten här består i att klienten anpassar sig för att inte riskera att gå miste om 

verksamhetens resurser. Billquist (1999) för ett liknande resonemang och menar att klienten 

bör anpassa sig efter verksamhetens regler och normer för att komma i åtnjutande av resurser-

na. Gör inte klienten detta är risken att de inte får ta del av dessa. Dock är det relevant att åter-

igen poängtera att det inte är självklart att klienterna alltid kan ha full delaktighet. Dessutom 

framgår det av lagkommentaren till 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, den paragraf socialarbetare 

utgår ifrån när bistånd/insats beviljas, att:  
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Av de allmänna bestämmelserna för socialtjänsten följer att insatserna skall utformas i sam-

förstånd med den hjälpbehövande. Den enskilde har dock ingen ovillkorlig rätt att erhålla 

viss bestämd insats. Vid valet av åtgärd måste således hänsyn tas till vilka alternativa resur-

ser som finns att tillgå inom kommunen (Norstedts Juridik, Zeteo). 

 

Lagkommentaren beskriver att klienten inte har en ovillkorlig rätt till insats, vidare ska kom-

munens befintliga resurser tas i beaktande. Som framkommit vid en del av intervjuerna är 

klientens delaktighet avhängig faktorer såsom ekonomi och professionell erfarenhet. Samti-

digt måste socialarbetare och verksamheter som tillhandahåller insatser för klienter värna om 

klientens delaktighet. Att begränsa klienterna redan vid första kontakten med verksamheten 

kan som Lipsky (1980) menar ses som kontroll över klienten. Det kan också tolkas utifrån 

Franzéns (2005) relationella maktbegrepp. Klientens underordning tydliggörs då någon annan 

skapar kontexten för relationen genom att från start bestämma vad klienten kan förvänta sig 

av verksamheten. Franzén (2005) och Skau (2001) menar att makt finns i alla relationer och 

därmed är ofrånkomlig. Det är viktigt att socialarbetaren har i åtanke att makten ständigt exi-

sterar och att hon har möjlighet att utnyttja den gentemot klienten. För att upprätthålla en väl 

fungerande organisation som många medborgare kan ta del av, är det kanske oundvikligt för 

socialarbetarna att förorda eller informera om vissa insatser. Makten finns med i sådana sam-

manhang, och är troligtvis inte möjlig att tillintetgöra. Organisationer och socialarbetare måste 

ändå vara medvetna om makten och diskutera hur klienternas delaktighet kan upprätthållas i 

så stor utsträckning som möjligt. 
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6. Sammanfattning 
Ovanstående studie undersöker hur socialarbetare ser på hur insatser för klienter väljs och 

vilken möjlighet klienterna har att vara delaktiga i detta val. Resultaten visar att de intervjuade 

socialarbetarna anser att de alltid tar klientens önskemål och egenupplevda behov i beaktande 

vid val om insats. Socialarbetarna uttrycker att det är av stor vikt att arbeta klientcentrerat. 

Individens behov ska ses som unika och klienterna ska inte behandlas som en homogen grupp 

utifrån samma premisser. Vidare framkommer att detta ibland kan vara svårt då man som so-

cialarbetare å ena sidan skall ta hänsyn till den unika klienten. Samtidigt som socialarbetarna 

å andra sidan alltid behöver förhålla sig till organisationens rutiner och regler. Socialarbetarna 

menar att svårigheter kan uppstå då organisationens resurser kan upplevas som begränsade 

eller otillräckliga. Det tycks dock vara så att organisationens förutbestämda riktlinjer inte be-

höver vara en motpol som tar ut individaspekten, utan snarare tycks dessa kunna samexistera 

och bidra med olika perspektiv då beslut skall fattas. 

 

Vidare framkommer det att klientens möjlighet till delaktighet kan vara av varierande grad 

beroende på hans/hennes möjligheter till deltagande, hur han/hon klarar mötet med socialar-

betaren, kunskap om egna rättigheter samt hans/hennes verbala förmåga. I studien diskuteras 

klientens delaktighet utifrån begreppen inflytande och självbestämmande. Inflytande ses som 

att klientens önskemål visas hänsyn, dock är det socialarbetaren som fattar besluten. Självbe-

stämmande är då klienten själv bestämmer vilken insats han/hon behöver. Resultaten visar att 

klienterna inte bör ha självbestämmande då besluten som socialarbetarna tar måste bygga på 

både erfarenhet, evidens och klientens önskemål. Klienterna har snarare inflytande. Genom 

inflytandet har klienten delaktighet, samtidigt som det finns utrymme för socialarbetarnas 

professionella kompetens, erfarenhet och organisatoriska ramar.  

 

I studien diskuteras även valet av insatser utifrån en maktaspekt. Det framkommer att social-

arbetaren innehar en position där maktutövning kan förekomma i mötet med klienten. Främst 

genom att socialarbetaren är den som innehar myndighetsutövning och därmed möjlighet att 

fatta besluten. Vidare blir maktaspekten tydlig då socialarbetarna ibland förordar vissa insat-

ser framför andra. I andra fall kan maktaspekten framträda genom hur socialarbetarna väljer 

att informera eller låta bli att informera klienterna om hans/hennes möjlighet att få sina behov 

tillgodosedda inom organisationen. Både att begränsa och specificera informationen kan på-

verka klientens möjlighet till delaktighet när val av insatser skall väljas. 
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6.1. Slutdiskussion 

Klientens delaktighet är viktig i arbetet med att välja insats, vilket fastslås i såväl socialtjänst-

lagen som i Allmänna råd från Socialstyrelsen. Socialarbetarna som intervjuats inom de två 

verksamheterna var eniga om och betonar klientens delaktighet, de anser inte att insatsarbetet 

ska bedrivas utan den. Samtidigt uttrycker samtliga tre nyss nämnda källor att delaktigheten 

får begränsas. Intervjupersonerna menar att verksamheten har att ta hänsyn till ekonomi såväl 

som till evidens och deras professionella erfarenhet. Studien visar också att klienternas delak-

tighet inte karaktäriseras av självbestämmande utan av inflytande. Anledningen är att insat-

serna inte är obegränsade, utan avhängiga kommunens resurser och verksamhetens ekonomis-

ka möjligheter. Klienterna skall ha delaktighet dock inte i form av självbestämmande, utan i 

form av inflytande. Hur ska då verksamheter som arbetar med insatser för klienter förhålla sig 

till klientens inflytande? Det som står skrivet i socialtjänstlagen och Allmänna råd från social-

styrelsen ger inga konkreta direktiv hur och i vilken utsträckning klientens delaktighet får 

begränsas. Detta tänker vi kan innebära viss godtycklighet för klienterna, eftersom det blir 

svårt för dessa att förutspå i vilken utsträckning de kan hävda sin rätt att utöva inflytande. 

Risken är också att socialarbetarna och dess verksamheter hävdar att de inte har resurser, att 

deras erfarenheter och/eller evidens talar för något annat än vad klienten tror är bäst och där-

för driver igenom sin vilja. Vi har inget svar på hur socialarbetare och verksamheter ska gå 

tillväga för att finna balans mellan verksamhetens resurser och legitim begränsning av klien-

tens delaktighet. Som alltid krävs finkänslighet och respekt för klienten samt att klientens 

behov måste tillgodoses i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Klientens delaktighet är central vid val av insats, och får inte nonchaleras. Samtidigt håller vi 

med både vad våra intervjupersoner sagt och vad som framgår i socialtjänstlagen och Allmän-

na råd från socialstyrelsen, nämligen att klienten inte bör ha en ovillkorlig rätt att bestämma. 

Verksamheterna måste se till såväl ekonomi, evidens och professionell kunskap och erfaren-

het vid val av insats. På så sätt kan fler få hjälp till en rimlig kostnad. Precis som resultaten i 

studien visar är det rimligt att klienterna snarare har inflytande än självbestämmande.  

 

Det är viktigt att varje klients behov respekteras och bedöms individuellt. Vi menar, utifrån 

det som framkommit i denna studie, att det är av betydelse att socialarbetarna hela tiden arbe-

tar med att se till varje individs behov. Individcentrering är viktigt vid val av insats. Samtidigt 

ska socialarbetaren fortsätta att arbeta utifrån vissa på förhand uppsatta organisatoriska riktlin-
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jer och regler, främst för att alla klienter ska få hjälp utifrån samma förutsättningar. Vi ser inte 

att dessa två aspekter, individcentrering och organisationscentrering, behöver utesluta var-

andra. Snarare kan de två i en gemensam kontext vidareutveckla möjligheterna för klienten att 

få den hjälp den behöver och visas hänsyn. Samtidigt kan organisationen göras mer effektiv 

och tjänande att förse fler individer med hjälp. Därtill blir organisationens riktlinjer och regler 

ett hjälpmedel för socialarbetaren samtidigt som det skapar en rättssäkerhet för klienten.   

 

Studien utgick även utifrån socialarbetarnas uppfattning om deras makt gentemot klienten vid 

val av insats, och hur makten påverkar klientens delaktighet. Utifrån intervjuerna framgår att 

enheten för vuxna förordar öppenvården, vilket de gör klienterna medvetna om. Detta fram-

gick inte under intervjuer med socialarbetarna på vård- och omsorgsmyndigheten. Däremot 

förekommer det att de gör ett urval av vilka insatser de informerar om. Det finns en makt-

aspekt i båda verksamheters/socialarbetares agerande, att antingen förorda eller att inte delge 

information om vissa insatser. Konsekvensen kan bli att klienternas delaktighet begränsas. 

Situationen präglas av en påtaglig maktaspekt där klienten kanske måste anpassa sig efter 

verksamheten, eller till och med riskerar att bli utan hjälp om klienten inte accepterar erbju-

dandet från socialarbetaren. Frågan är om det är rimligt att begränsa klientens delaktighet re-

dan från början. Möjligen får klienten utökad delaktighet i det fortsatta arbetet med val av 

insats. Om så sker, är det i så fall tillräckligt bra för att väga upp att den begränsades från bör-

jan? Eller, ska delaktigheten vara stor vid första kontakten för att begränsas när parterna när-

mar sig ett konkret förslag på insats? Vi finner det svårt att veta när och i vilken utsträckning 

klientens delaktighet skall begränsas, på grund av att socialarbetaren måste ta hänsyn till både 

organisation och klient. Vi kan förstå att verksamheterna väljer att både förorda vissa insatser 

och undanhålla information om andra. Verksamheterna måste tänka kostnadseffektivt, men 

det går inte att frångå det faktum att klienternas viktiga delaktighet minskar. En aspekt som är 

värd att lyfta fram är hur socialarbetaren agerar och kommunicerar med klienten när han/hon 

förordar eller informerar om en insats. Det viktiga är att klienten känner sig delaktig, lyssnad 

på och respekterad. Om klienten upplever detta kanske han/hon kan finna sig i att inte få pre-

cis den insats som klienten föredragit. 

 

En aspekt som studien visat är att insatsarbetet inte enbart handlar om att klienten ska kunna 

vara delaktig. Utan det handlar också om kostnadseffektivitet, att så många klienter som möj-

ligt kan få bra hjälp till ett bra pris. Vi gör antagandet att det inte finns lika många insatser 

som klienter, och inte heller tillräckligt med pengar för att tillmötesgå alla klienters specifika 
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önskemål. Vi vill därmed föreslå en fråga som förslag på vidare forskning inom det studerade 

området. Nämligen, i vilken utsträckning måste klienterna anpassa sig efter både verksamhe-

ten och de tillgängliga insatserna? Eftersom verksamheterna inte har resurser som täcker alla 

klienters specifika behov och önskemål tänker vi oss att viss anpassning av klienten sker. Det 

hade varit intressant och lärorikt att belysa i vilken utsträckning anpassningen sker, både ut-

ifrån socialarbetarnas och utifrån klienternas perspektiv. 

 

Vidare forskning skulle också kunna ta utgångspunkt i klienternas möjlighet till maktutövning 

vid val av insats. Då socialtjänstlagen är en lagstiftning som bygger på frivillighet har klien-

terna stor möjlighet till påverkan på det som beslutas. Motsätter sig klienten den typ av insats 

som förordas av socialarbetaren har klienten rätten på sin sida att avstå detta då socialtjänstla-

gen inte innefattar tvång. Hur klientens rätt till frivilligt deltagande vid val av insats tar sig 

uttryck, och hur detta kan påverka beslut om insats är intressant att studera då detta kan inne-

bära att klienten också kan inneha makt i relationen med socialarbetaren. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som läser socionomutbildningen vid Lunds universitet, Campus 
Helsingborg. Vi kommer under hösten 2009 att skriva vår C-uppsats i socialt arbete, vilket är 
ett led i utbildningen och leder fram till socionomexamen. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur socialarbetare i olika människobehandlande 
organisationer/verksamheter ser på hur valet av insatser för klienter går till samt att undersöka 
klientens delaktighet i detta val. 
 
Med anledning av vårt valda forsknings- och fördjupningsområde undrar vi om Ni vill och har 
möjlighet att ställa upp för en intervju. Intervjun kommer att behandla rollen som socialarbe-
tare vid val av insats för klienten, samt hur socialarbetaren ser på denna process. 
 
Vi vill betona att det som framkommer under intervjun samt personliga uppgifter kommer att 
anonymiseras i uppsatsen. Detta då vi anser att det är av stor vikt att bevara och se till att den 
personliga integriteten upprätthålls. Ni får givetvis också möjlighet att läsa den transkriberade 
intervjun om så önskas. Vidare vill vi också informera Er om att det när som helst är möjligt 
att dra tillbaka sitt godkännande till intervjun eller användandet av det material som intervjun 
resulterat i.  
 
Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär en timme i anspråk och vår ambition är att 
den genomförs så snart som möjligt då det passar Er. Vi hoppas att vi kan komma fram till ett 
tillfälle som passar Er både gällande tid och plats. 
 
Vid ytterligare frågor kontakta gärna oss eller vår handledare på Socialhögskolan. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linnea Henningsson och Hanna Johansson 
 
 
Kontaktinformation: 
Linnea Henningsson 0703-139877, linnea.henningsson@hotmail.com 
Hanna Johansson 0708-978751, hannajmr@hotmail.com  
 
Handledare: Susanna Persson, susanna.persson@soc.lu.se 



    

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Intervjun startas upp med presentation av oss och ämnet samt information om anonymitet, hur 
materialet kommer att behandlas samt möjlighet till insyn och att dra sig ur under processens 
gång (informerat samtycke). 
 
Verksamhet/Socialarbetarens roll 
- Vem är du, hur länge har du arbetet som socialarbetare? På denna arbetsplats? Hur ser du på 
din roll som socialarbetare? 
- Kan du beskriva verksamheten? Arbetsuppgifter etc. 
 
Insatser 
Hur ser du på tillgången av insatser för klienten inom verksamheten? 
- Typ av insatser, tillgodoser verksamhetens insatser klienternas behov, avsaknad av insatser. 
Hur går du tillväga då beslut skall tas om insatser?  
- Vad utgår du från då beslut tas om vissa insatser? (Ekonomi, verksamhetens mål, uppgjorda 
bestämmelser och riktlinjer, klientens behov, tidigare insatsresultat, anhörigas förmå-
ga/tillgänglighet, klientens inställning till insatser). 
- I vilken utsträckning ser du som socialarbetare till klientens specifika behov? 
- Finns det riktlinjer för vilka insatser som är mer lämpliga i vissa situationer, vid viss pro-
blematik (exempelvis ekonomiska) och hur arbetar du utifrån dem? 
 
Klientens roll 
- I vilken utsträckning är klienten delaktig i insatsarbetet? 
- I vilken utsträckning anser du att klienten bör/ska vara delaktig i insatsarbetet?  
- Upplever du att arbetet med insatser ser olika ut i verkligheten jämfört med teorin (lagstift-
ning och föreskrifter). (SoL 3 kap. 5 § beskriver klientens delaktighet vid beslut om insatser: 
”Insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne 
och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra före-
ningar”. SoL 1 kap. 1 § Socialtjänstens verksamhet skall bygga på människors självbestäm-
mande och integritet). 
- Ska klienten vara självbestämmande i valet av insatser eller ha en möjlighet att påverka rikt-
ningen för insatserna? Motivera. 
 
Förhållande socialarbetare – klient 
- Ditt arbete är förenat med myndighetsutövning. Hur ser du utifrån ett maktperspektiv på 
förhållandet mellan dig som socialarbetare och klienterna du möter?  
- Hur stort handlingsutrymme anser du dig ha som socialarbetare vid val och beslut av insats 
för klienterna? I förhållande till klient, i förhållande till organisation. 
Ser du några svårigheter eller dilemman då det handlar om att ta beslut om insatser? 
- Socialarbetarens möjlighet, - Socialarbetarens makt kontra klientens behov. 
- Klientens egna åsikter och önskemål, - Klientens möjlighet till självbestämmande. 
 
 


