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The purpose of the study was to examine how power plays out in the meeting, and how 
power is configured in the relationship between social worker and client within the 
social financial assistance.

The method used was a qualitative method and the empirical material where obtained 
by  participant  observation  and  interviews.  Five  social  workers  and  five  clients 
participated in the study. The result was analyzed with help of earlier research and 
chosen theory, Michel Foucault´s power analysis.

The results showed that the social workers in the study felt that they have power in the 
relationship with the clients. The social workers power was legitimized of bureaucratic 
rules  and the  structure  of  the organization.  The results  also showed that  the client 
expresses power in the meeting with the social worker. With strategies, the client can 
equalize the bureaucratic and formal power that the social worker often has. The client 
exhibited resistance in the power relationship with the social worker.

Keywords:  Power,  power  relations,  social  worker  and  client,  Foucault,  municipal 
financial assistance
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Förord
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genomföra denna studie!

Jag vill även tacka min handledare Lars Harrysson för råd, vägledning och insiktsfulla 
tankar under arbetets gång.
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1. Introduktion

1.1 Inledning

Under  hösten  2012  utförde  jag  min  praktiktermin  under  socionomutbildningen  på  en  kommuns 

sektion för ekonomiskt bistånd. Därefter har jag under våren 2013 fortsatt arbeta som handläggare 

inom ekonomiskt bistånd. Dessa månader har givit mig erfarenheter i hur det är att möta människor 

som söker sig till socialtjänsten på grund av otillräcklig inkomst. Jag har fått erfarenhet om hur det är 

att  ha  en  komplex  yrkesroll  som  jag  upplever  socialsekreterare  inom  ekonomisk 

biståndshandläggning  har.  Yrkesrollen  är  komplex  på  grund  av  att  det  finns  förväntningar  på 

socialsekreteraren  från  både  klienter  och  från  organisationen  de  arbetar  i.  Socialsekreterarens 

handlingsutrymme  är  begränsat  av  lagar  och  riktlinjer  och  de  är  skyldiga  att  göra  individuella 

bedömningar i varje enskilt ärende (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Erfarenheterna av yrket gav mig även inblickar i hur klienter bemöts och vad som förväntas av dem 

när de vänder sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Mina upplevelser är att 

socialsekreteraren och klienten har förväntningar och krav på varandra som de behöver leva upp till 

för  att  relationen  dem  emellan  ska  kunna  fungera.  Min  praktikperiod  väckte  tankar  kring 

myndighetsutövning och makt som finns inbyggt i  socialsekreterarens yrkesroll,  tar  för uttryck i 

kontakten och relationen mellan socialsekreterare och klient. 

1.2 Problemformulering

Människor  hamnar  av  olika  anledningar  i  situationer  som gör  att  de  är  tvungna  att  söka  hjälp 

ekonomiskt. Det kan handla om att förlora arbetet eller att bli sjuk vilket kan göra att man inte längre 

kan  försörja  sig  själv  eller  sin  familj.  Det  sista  skyddsnätet  som  finns  att  tillgå  samhällets 

medborgare  när  alla  andra  ekonomiska  tillgångar  är  uttömda,  är  den  kommunala  socialtjänsten. 

Yrkesutövaren  medborgaren  får  vända  sig  till  med  sin  ansökan  om  ekonomiskt  bistånd  är  en 

representant  för  en  maktapparat  (Skau  2007).  Kommunens  enhet  för  ekonomiskt  bistånd  är  en 

myndighet  dit  människor  som  är  i  behov  av  att  ansöka  om  försörjningsstöd  vänder  sig  till.  

Socialsekreterarna  som  arbetar  med  ekonomiskt  biståndshandläggning  utför  utredningar  och 

bedömer  behovet  och  berättigandet  av  försörjningsstöd  utifrån  socialtjänstlagen  (SoL)  och 
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kommunens  uppsatta  riktlinjer.  Som  socialsekreterare  är  man  anställd  som  en  representant  för 

organisationen,  den  kommunala  socialtjänsten.  Socialsekreterare  och  klienter  möter  och  skapar 

under  tid  relationer.  Socialsekreteraren och klienten behöver ständigt  hitta  sätt  och strategier för 

att kunna förhålla sig till varandra. Två individer med olika förutsättningar ska mötas och interagera 

med varandra. Den ena parten saknar ekonomiska resurser och att den andra parten har tillgång till 

de  önskvärda  resurserna  (Svensson,  Johnsson  &  Laanemets  2008).  Hur  kommer  dessa 

förutsättningar att påverka hur de möts och hur deras relation kommer att utspela sig?

Skau (2007) menar att alla möten och relationer mellan yrkesutövare och klient genomsyras av makt. 

Makten är inte alltid tydlig och uppfattas oftast som något negativt och som något man oftast inte vill 

kännas  vid,  men makten  finns  ändå.  Foucault  menar  att  makt  finns  i  alla  mänskliga  relationer. 

Makten som finns mellan socialarbetare och klienten är inte något som den ena har och den ena 

saknar.  Makt  är  istället  en dynamisk process  enligt  Foucault.  Socialarbetaren besitter  inte  makt, 

maktrelationen förändras och omskapas ständigt mellan socialarbetare och klient (Nilsson 2008). 

Dubois (2010) är inne på samma spår som Foucault och menar att makt inte behöver finnas till som 

ett statiskt tillstånd där någon i relationen ständigt har övertaget och någon ständigt är undergiven. 

Dubois  (2010)  ger  i  boken  ”The  Bureaucrat  and  the  Poor”  en  mer  nyanserad  bild  av  hur 

socialsekreterare och klienter kan uppfattas. Dubois menar att den opersonliga byråkraten eller den 

stereotypa  klienten  inte  existerar.  Socialsekreterare  har  individuella  personligheter,  deras 

arbetssituation med begränsningar och stress gör att de ibland måste agera som den standardiserade 

byråkraten. Klienter är inte endast passiva offer för organisationen utan har val att välja strategier i 

kontakten med socialsekreteraren. Med sina strategier är klienterna inte tvingade att spela rollen som 

den  traditionella  klienten  som eventuellt  organisationen  förväntar  sig  av  dem som ansöker  om 

ekonomiskt bistånd (ibid).

Jag vill  se hur makt uttrycks i verkligheten vid ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.  Jag vill 

undersöka hur makt uttrycks i mötet och i relationen mellan socialsekreterare och klient. Med denna 

studie  vill  jag  undersöka  hur  mötet  utspelar  sig  och  hur  relationen  konfigureras  mellan 

socialsekreterare och klient med utgångspunkten i makt.  Mina förhoppningar är att denna studie kan 

ge andra en nyanserad bild av makt mellan socialsekreterare och klient inom ekonomiskt bistånd.
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Undersökningen genomförs  med deltagande observationer  av mötet  mellan  socialsekreterare och 

klient samt med samtalsintervjuer med socialsekreterarna (Bryman 2001).  Jag kommer att analysera 

empirin  som  insamlas  under  observationerna  med  Michel  Foucaults  maktanalys.  Foucaults 

maktanalys anser jag kan bringa mer förståelse för den makt och de maktutövningar som finns i 

relationen mellan socialsekreterare och klient. Foucaults maktanalys kan erbjuda analytiska verktyg 

till att förstå mötet och de handlingar som utspelar sig under mötet.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur makt utspelar sig i mötet och konfigureras i relationen 

mellan socialsekreterare och klient vid ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.

Följande frågeställningar bearbetas:

 Vad sker i mötet?

 Hur tar sig makt uttryck?

 Hur konfigureras relationen?

1.4 Definition av konfiguration

Enligt Svenska Akademins Ordbok betyder konfiguration ett fenomens yttre form, utseende, bildning 

eller gestaltning. Jag har valt att använda mig av begreppet konfiguration i syfte och frågeställningar 

för  att  konfiguration  är  en  dynamisk  process.  Jag  har  velat  fånga  möten  och relationer  som är 

dynamiska och jag anser att  begreppet konfiguration har  passat  för att  fånga processen och inte 

endast stillbilden av möten och relationer. 

1.5 Maktdefinition

Makt är ett flertydigt begrepp som kan definieras på en rad olika sätt. I denna uppsats definieras 

makt  utifrån  Foucaults  maktanalys.  Makt  analyseras  därmed  utifrån  en  relationell  karaktär  och 

definieras som kontroll, disciplinering, kunskap och normalisering.  Jag tar på ett fördjupat sätt upp 

begreppet till diskussion i teoriavsnittet.
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1.6 Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer jag att ta upp vad det har forskats om tidigare med koppling till makt mellan 

socialsekreterare och klient. Makt inom socialt arbete som utgångspunkt är ett väl utforskat område. 

Mycket  har  skrivits  om  den  makt  som  socialarbetaren  har  och  utövar  som  professionell  och 

myndighetsrepresentant. Det har forskats mycket om hur socialarbetare ska förhålla sig till sin makt 

och hur socialarbetarnas makt kan komma att påverka dess klienter. Jag har valt att presentera studier 

och texter som kan relateras och kopplas till studiens syfte och frågeställningar och som även kan 

bredda analysen av empirin. Denna presentation är endast ett axplock av all forskning inom ämnet.

Billquist (1999) har gjort en studie på två svenska socialkontor i syfte att analysera vad socialbyråns 

klientarbete  består  av  och har  bland annat  genomfört  intervjuer  samt  observationer  av  vad som 

händer under möten mellan socialarbetare som arbetar med ekonomisk biståndshandläggning och 

klient. Billquist menar att socialarbetarens maktutövning kommer till uttryck i disciplinering och i 

kontrollfunktioner  som samhället  har  givit  socialarbetaren  genom lagar  och  regler.  Makten  som 

socialarbetaren har är av språklig karaktär då socialarbetaren, menar Billquist, är den som bestämmer 

språkkoden och vilka begrepp och termer som används. Mötet mellan socialarbetare och klient inom 

ekonomisk biståndshandläggning sker främst på socialarbetarens arena som till exempel kan vara 

socialsekreterarens  tjänstekontor.  Detta  kan  förstärka  det  asymmetriska  förhållandet  mellan 

socialsekreterare och klient menar Billquist (1999). 

Skau  (2007)  har  gjort  ett  flertal  studier  om  klientarbete  och  har  egen  erfarenhet  som 

professionsutövare av socialt  arbete.  Dessa erfarenheter har resulterat  i  boken ”Mellan makt och 

hjälp-  om det  flertydiga förhållandet  mellan klient  och hjälpare”.  Skau menar  att  det  finns  ett  i 

grunden  ojämlikt  maktförhållande  mellan  den  som är  hjälparen  och  den  som är  klient.  I  detta 

förhållande är det klienten som är i  en utsatt  situation,  till  exempel när klienten ska ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Det ojämlika maktförhållandet och utsattheten grundar sig, enligt Skau (2007), i 

att klienten inte har den kunskap och det språkbruk som hjälparen har samt att klienten är i behov av 

de resurser som hjälparen besitter. 

Den franska forskaren Dubois (2010) har gjort en observationsstudie i Frankrike på två socialkontor 
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där  man  arbetar  med  ekonomiskt  bistånd.   I  sin  studie  har  han  genomfört  observationer  och 

intervjuer  med  de  som  arbetar  på  socialkontoren  samt  med  de  klienter  som  söker  sig  till 

socialkontoret.  Dubois  har  genom  sin  studie  sett  en  värld  som  framstår  som  komplex,  alla 

socialarbetarna är  olika till  personlighet  och i  hur  de hanterar  de människor  de möter  i  arbetet. 

Dubois såg klienterna som väldigt olika individer. Enligt Dubois går det inte att beskriva hur en 

socialarbetare är eller beter sig lika lite som att det går att beskriva hur en klient är och beter sig.  

Hans studie visade snarare på nyanserade beskrivningar. Några klienter har genomgått processen till 

att bli klient.  De har lärt sig jargongen med de byråkratiska termerna och språket. En del klienter  

spelar  rollen  som  den  maktlösa  klienten.  Andra  väljer  att  inte  vara  ett  offer  för  reglerna  och 

socialarbetarna utan ser sin egen roll och ansvar i situationen. Dubois såg inte att maktövertaget var 

ett statiskt begrepp utan något som varierade beroende på klienten och socialarbetaren (ibid). Dubois 

har utfört sina studier i Frankrike och observerat franska socialkontor. Omständigheterna som råder 

på franska respektive svenska socialkontor  kan skilja stort.  Jag har ändå valt  att  ta med Dubois 

forskning i denna uppsatsens kunskapsöversikt då jag anser att trots stora eventuella skillnader, kan 

forskningen säga något om relationen mellan professionell yrkesutövare och klient. Förhållandena på 

franska  socialkontor  som arbetar  med ekonomiskt  bistånd  upplever  jag  skiljer  sig  stort.  Dubois 

beskriver  ett  hårt  tryck  på  franska  socialkontor  och  i  jämförelse  med  Sverige,  upplever  jag  att 

Frankrike har en annan problematik gällande försörjningsstöd.  Trots dessa skillnader har Dubois 

genomfört en stor studie och hans observationers resultat anser jag är intressanta även för min studie. 

Hur socialarbetarna arbetar och hur människor i utsatta situationer handlar, även om beteenden och 

handlingar utförs i Frankrike, kan ge intressant information om hur människor handlar och beter sig i 

Sverige. Därför finner jag Dubois forskning intressant och relevant även för denna studie. 

Ørvig (2011) har genomfört observationer på fyra socialkontor i Norge. Syftet har varit att studera 

hur  möten  och  ”face-to-face”  interaktioner  mellan  socialarbetare  och  klient  ser  ut  på  norska 

socialkontor. Ørvig har bland annat undersökt hur makt och kontroll har påverkat interaktionerna 

mellan socialarbetare och klient och studerat hur den byråkratiska rösten uttrycks i möten mellan 

socialarbetare och klient.  Hennes studie visar att  den byråkratiska rösten uttrycker sig på många 

olika varierande sätt. Språk, beteende mönster, regler och normer sätter tonen för den byråkratiska 

rösten som socialarbetaren förmedlar till klienten. Ørvig menar att hennes studie visar att det finns en 

asymmetrisk relation mellan den professionelle och klienten på grund av att socialarbetaren är den 

som tolkar och definierar klientens problem eller behov. Klienten är den hjälpsökande, den som får 

anpassa  sig  till  organisationens  rutiner  och  vara  den  som  öppnar  sig  om  sina  problem  och 
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svårigheter. Samtidigt som Ørvig, utifrån sina observationer, kunde se att det fanns en asymmetrisk 

relation mellan parterna och att socialarbetaren är den som har kontrollen och eventuellt mycket av 

makten, så kan klienten själv välja strategi. Klienten kan välja att framstå som en värdig respektive 

ovärdig klient. Om klienten anpassar sig efter rutiner och framställer sig på ett speciellt sätt kan 

detta, enligt Ørvig, göra att socialarbetaren fattar beslut till klientens fördel (ibid). 

Auyero (2010) har tittat på hur bland annat tid används som en maktaspekt på socialkontor som har 

hand  om  ekonomiskt  bistånd.  Auyero  har  ägnat  ett  år  åt  observationsstudier  i  väntrum  på 

socialkontor  i  Argentina.  Syftet  med  studien  har  varit  att  klargöra  hur  det  är  att  arbeta  på  ett 

socialkontor  samt  att  klargöra  hur  den kulturella  dynamiken ser  ut  på  socialkontor  idag.  Enligt 

Auyeros studie används tid och väntan för klienterna som ett maktuttryck av socialarbetarna. Vag 

information och godtyckliga svar på om och när beslut ges, blir en verklighet som klienterna som 

vänder sig till socialkontoren får vänja sig vid. Klienter får höra att de får sätta sig ner och vänta eller 

komma tillbaka när beslut är fattat. Klienterna har ofta inget annat val än att vänta. På det sättet 

signalerar de till socialarbetarna att de är värdiga försörjningsstöd. Då klienterna väntar, visar det på 

att de verkligen är i behov menar Auyero (2010). Denna studie visar förhållanden som kan råda på 

argentinska socialkontor vilka skiljer sig från de svenska förhållandena. Även om det är stor skillnad 

mellan Sveriges och Argentinas uppbyggnad av sociala institutioner upplever jag att denna studie har 

relevans  för  svenska  förhållanden  och  för  denna  studie.  Jag  upplever  att  svenska  socialkontor, 

generellt men också där jag själv har arbetat, har en ökad tids- och arbetsbelastning. Fler ansöker om 

försörjningsstöd och mindre socialsekreterare arbetar. Det resulterar i en högre arbetsbelastning och 

tiden blir  mindre för varje klient.  Precis som Auyero har funnit i  sin forskning över argentinska 

socialkontor, upplever jag att tid på svenska socialkontor i högre uträckning än tidigare  används som 

maktutövning.  Klienter  får  vänta  med att  bli  kontaktade för  socialsekreterarna hinner  inte  träffa 

klienterna och beslut dras ut på tiden. Jag anser att Auyros forskning trots stora kulturella skillnader 

mellan Sverige och Argentina säger något om hur tid används som maktfaktor mellan socialarbetare 

och klient. Auyeros studie hjälper mig även att sätta klienternas förutsättningar i ett sammanhang när 

de stiger in på kontoret tillsammans med socialarbetaren. 

1.6.1 Diskussion om tidigare forskning

Under arbetet med att finna tidigare forskning om makt mellan socialsekreterare och klient har jag 
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insett  att  det  finns  olika syn på hur  makt  uppträder.  Olikheterna mellan forskare anser  jag vara 

intressanta och inte minst för min studie.  Jag upplever att det är ett område som behöver forskas mer 

inom. Mängden forskning visar att makt inte är något statiskt som kan studeras ensidigt. Det visar att  

makt  inte  endast  existerar  hos  några  utvalda  grupper  utan  att  man  måste  se  makt  med  mer 

komplexitet än så. Forskningen visar att makt inte är något enbart negativt utan att det även finns 

positiva sidor med makt. 

2. Metod

2.1 Deltagande observationer och samtalsintervjuer

Deltagande  observationer  och  intervjuer  i  samtalsliknade  struktur  brukar  gå  under  beteckningen 

etnografisk studie (Bryman 2010, Aspers 2007). Etnografiska studier är enligt Aspers (2007) en form 

av  kvalitativ  mellanmänsklig  forskning  som används  för  att  kunna  förstå  vad  som sker  utifrån 

deltagarnas  perspektiv.  Forskaren  utvecklar,  genom  att  befinna  sig  i  deltagarnas  kultur  och 

omgivning, en förståelse av de observerade individernas kultur och av människors beteende genom 

observationer och samtal (Bryman 2001). 

Jag har använt mig av en metod som är inspirerad av etnografi. En etnografisk studie sträcker sig 

vanligtvis under en längre tid och forskaren utvecklar en relation till de han eller hon observerar. 

Min studie  sträcker  sig  till  ett  möte  mellan socialsekreterare och klient  samt en  kompletterande 

samtalsintervju  med  socialsekreteraren.  Enligt  Wolcott  (1990)  beskrivs  vanligtvis  etnografiska 

studier som en tidskrävande metod men inom kvalitativt fältarbete är metoden anpassningsbar. Min 

studie är vad Wolcott (1990) skulle kalla en mikroetnografisk studie. Den mikroetnografiska studien 

varar  inte  under  en  längre  tid  men  det  huvudsakliga  åtagandet  ligger  i  att  iaktta  och  skapa  en 

förståelse kring ett speciellt socialt beteende eller kulturellt mönster istället för att sätta ambitionen 

på att porträttera ett helt kulturellt system. Det kulturella mönster och beteende jag har observerat i 

denna  mikroetnografiska  studie  är  hur  makt  utspelar  sig  i  mötet  och  relationen  mellan 

socialsekreterare och klient. 

 Jag har genomfört de deltagande observationerna genom att jag har suttit med under ett möte mellan 
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socialsekreterare och klient och observerat vad som händer. På det sättet har jag kunnat se hur de 

samspelar och förhåller sig till varandra. Genom observationer och sedan genom samtalsintervjuerna 

har jag samlat in empiri om hur makt mellan parterna utspelas. Jag har på det här sättet kunnat se 

makten  ”live”  genom  observation  av  möten.  Samtalsintervjuerna  med  socialsekreteraren  efter 

observationen har givit mig djupare förståelse för deras relation (Aspers 2007). Jag har använt mig 

av vad Aspers (2007) kallar den tematiskt öppna intervjun. Det är en form av kvalitativ intervju där 

forskaren bestämmer tematik beroende på studiens teori och syfte men intervjun blir öppen och mer 

lik ett samtal än en intervju (se bilaga 3 vilka teman jag har använt mig av, alla frågor/teman togs 

inte upp under alla intervjuer).

2.1.1 Metodens brister och förtjänster

Deltagande  observation  har  många  fördelar  i  praktisk  fältforskning.  Genom att  föra  noggranna 

anteckningar  och  att  utgå  ifrån  att  presentera  ”thick  despriction”  (Aspers  2007),  blir  empirin 

detaljerad.  Detta  förbättrar  kvaliteten  på  den insamlade empirin.  En väl  beskrivande empiri  kan 

också förbättra kvaliteten på analysen. Genom fältanteckningarna kan man hitta många infallsvinklar 

och många exempel på den teori man använder sig av (DeWalt & DeWalt 2011). 

En av bristerna med deltagande observationer kan vara att det är problematiskt att veta hur mycket 

min närvaro som observatör har spelat in i möten och kontakten mellan socialsekreterare och klient. 

Då jag sitter med i mötet, även om jag inte deltar aktivt, deltar jag i mötet genom att observera och 

anteckna vad som händer. På det sättet påverkar jag mötet (Bryman 2001:288).  Det är inte säkert att 

socialsekreteraren eller klienten hade betett sig på samma sätt om jag inte hade varit med under 

mötet. Jag upplever att när människor vet om att de blir observerade är det lätt att man blir påverkad 

av situationen och eventuellt förskönar eller inte är sig själv fullt ut. Det är viktigt att observatören är 

medveten om den begränsningen i metoden för att förstå empirin bättre. Den insamlade empirin i 

studien insamlas på ett  subjektivt sätt.  Forskarens tolkningar och förförståelse påverkar vad som 

observeras och påverkar tolkningarna av vad som händer. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära 

att det är negativt för studien. Min förförståelse och min erfarenhet om ekonomiskt bistånd utgjorde i 

mina observationer snarare en fördel.  Jag visste redan innan observationerna vad jag skulle fokusera 

på och vad jag kunde sålla bort. På det viset behövde jag inte anteckna allt utan kunde koncentrera  

mig  på   att  avgränsa  mina   fältanteckningar  till  makt.  För   mig  var  detta till  en  början  en 
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fördel. Jag har reflekterat över om min förförståelse och erfarenhet även kunnat vara till nackdel för 

studien. Nackdelen kan ha varit att jag, eftersom jag observerade med förförståelse, kan ha sållat bort 

sådant  som senare  kunde ha  varit  till  nytta  för  mig.  Det  jag valde  att  inte  fokusera  på  kan ha  

resulterat i nya insikter jag inte hade tidigare. Detta kom jag till insikt om under andra observationen. 

Efter den observationen försökte jag att ha ett mer öppet sinne för nya sätt att se på makt. Aspers  

(2007) menar att detta sätt  att  reflektera över sin egen påverkan, är ett reflexivt förhållningssätt. 

Syftet med observationerna i studien är att förstå och tolka den sociala verkligheten som formas 

genom de interaktioner som uppstår i  mötet mellan socialsekreterare och klient inom ekonomisk 

biståndshandläggning. Ett reflexivt förhållningssätt innebär att forskaren reflekterar kring hur den 

egna involveringen påverkar formandet och insamlandet av empirin. Observationerna kan därför inte 

ses som objektiva ”sanningar”, utan bör också förstås som mina egna konstruktioner. Konstruktioner 

som uppstått i samspel med den sociala kontext jag har observerat (DeWalt & DeWalt 2011).

2.2 Val av deltagare och andra avgränsningar

Deltagarna i denna studie är personer som arbetar med ekonomiskt bistånd och personer som ansöker 

om ekonomiskt bistånd. Jag har vänt mig till socialsekreterare inom den kommunala socialtjänsten 

och till deras klienter för att kunna besvara studiens frågeställningar. De socialsekreterare som har 

upplevt att de har haft tid och intresse av att delta i studien samt deras klienter som har givit sitt 

samtycke till att vara med, har utgjort studiens deltagare.  

Avgränsningen att studera socialsekreterare och klienter inom ekonomisk biståndshandläggning har 

gjorts på grund av att jag själv har sett hur arbetet fungerar i praktiken. Jag upplever att människor 

som söker kommunens socialtjänst samt att de som arbetar inom socialtjänsten, upplever och utsätts 

för  makt  i  olika  grader.  Socialtjänsten  som  använder  sig  av  myndighetsutövning  är  en  stark 

maktapparat (Skau 2007). De som är i behov av de kommunala hjälpinsatserna blir påverkade av 

makten  som finns  i  organisationen.  Det  blir  även socialsekreteraren.  Hur  blir  det  när  dessa  ska 

samarbeta  för  att  hjälpa  klienten  bland  all  makt  som  existerar  i  organisationen  och  i 

socialsekreterarens yrkesroll? Detta dilemma, som jag skulle vilja kalla det, finner jag fascinerande. 

Även  för  min  egen  skull,  i  jakten  på  mitt  professionella  förhållningssätt,  vill  jag  studera  detta 

närmare. 
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2.3 Tillvägagångssätt

Den första kontakten med fältet har skett genom att jag har ringt och skickat e-mail till enhetschefer 

för  sektionen  för  ekonomiskt  bistånd  i  kommuner  i  Sydsverige.  Genom enhetscheferna  har  jag 

kunnat vidarebefordra studiens informationsbrev (se bilaga 1) till socialsekreterarna och kommit i 

kontakt med dem som har ansett sig ha tid och intresse i att delta. Socialsekreterarna har kontaktat 

klienten för att få samtycke till mitt deltagande. Fem socialsekreterare och fem klienter har velat 

delta i studien. Jag har utfört observationer under fem tillfällen och utfört fem samtalsintervjuer, en 

med varje socialsekreterare som jag träffat under mötet.

Inom ekonomiskt bistånd sker ofta ett första nybesök när klienten har sökt sig till socialförvaltningen 

för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är första gången socialsekreteraren och klienten träffas 

och de har inte hunnit utveckla någon relation. Den fortsatta kontakten ser olika ut i olika kommuner. 

En del kommuner har som mål att socialsekreterarna träffar sina klienter varje månad inför sina 

återansökningar. Andra kommuner låter den huvudsakliga kontakten ske per telefon eller brev efter 

nybesöket. Jag har försökt att observera dels nybesök men också möten mellan socialsekreterare och 

klient  som  redan  har  träffats  tidigare  och  som  har  utvecklat  en  relation  på  grund  av  att  

socialsekreteraren har behandlat klientens ansökningar under en tid. 

Innan mötet mellan socialsekreteraren och klienten, har jag informerat klienten om vad deltagandet 

innebär. Jag har utgått från forskningsetiska principer och informerat om syftet med min studie och 

mitt  deltagande i  mötet.  Jag har  alltså  informerat  om att  jag har  tystnadsplikt,  hur  jag kommer 

använda uppgifterna samt att klienten kan dra tillbaka sitt samtycke när som helst och att jag i så fall  

lämnar mötet. Under mötet har jag inte interagerat med socialsekreteraren eller klienten och endast 

observerat vad om händer. Jag har suttit så att jag har sett socialsekreteraren och klienten och har 

varit noga med att inte sitta på någons sida. Jag har varit noga med att min närvaro ska kunna tolkas 

som neutral av klienten och socialsekreteraren.

Under observationerna har jag fört korta fältanteckningar. I fältanteckningarna har jag försökt att 

återge vad som händer och sägs utan min egen tolkning av vad jag ser. På det sättet har jag senare 

kunnat gå tillbaka till anteckningarna och eventuellt hittat nya infallsvinklar. Jag har även kunnat gå 

tillbaka  till  anteckningarna  och  se  uttalanden  och  händelser  som  maktuttryck  som  jag  inte 
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uppmärksammade under observationen. Efter mötet har jag försökt att så tidigt som möjligt skriva 

ihop och sammanställa fältanteckningarna till en text där jag skrivit ut hur jag har tolkat och vad jag 

tror  saker  och  händelser  innebär.  Under  själva  observationerna  har  jag  försökt  att  hålla 

fältanteckningarna  korta,  koncentrerade  och  koncisa.  Jag  har  använt  mig  av  i  förväg  bestämda 

kodningar så att jag slipper skriva långa meningar under observationen.  Efter observationerna har 

jag genomfört  kompletterande samtalsintervjuer  med socialsekreterarna.  Genom att  samtala  med 

socialsekreteraren om hans/hennes upplevelser av mötet och om hans/hennes relation till klienten har 

jag fått förståelse av hur makt utspelar sig i deltagarnas relation. Jag har spelat in intervjuerna med 

diktafon med de  socialsekreterare  som har  givit  sitt  samtycke till  detta  och senare  transkriberat 

intervjuerna.  Jag  har  då  fått  intervjun  i  text  och  kunnat  återge  korrekta  uttalanden  från 

socialsekreterarna. 

2.3.1Tillträde till fältet

Ett av de svåraste stegen i en etnografisk studie, enligt Bryman (2001) som jag är enig om, är att få  

tillträde till fältet. Studiens metod är att observera socialsekreteraren och klienten. I en sluten miljö 

som ett socialkontor är, är det svårt att ta sig in och observera (ibid). De flesta socialkontor jag har 

kontaktat har varit noga med att deras klienter inte blir utsatta för andra ”obehöriga” i onödan och 

har därför tackat nej till  medverkan i studien.  Andra enhetschefer har inte ansett det möjligt att 

utföra  studien  på  deras  socialkontor  av praktiska skäl.  De har  haft  hög arbetsbelastning,  många 

nyanställda, inte haft tid att få samtycke från klienterna och att sedan boka in möte med mig. Några 

enhetschefer har varit mycket positiva och uppmuntrande till min studie vilket var något jag inte var 

beredd på. Det kan ha att göra med att jag har varit noga med att betona att jag själv har erfarenhet av 

ekonomiskt  biståndshandläggning.  Fältet  upplevde  eventuellt  en  acceptans  för  att  jag  själv  har 

erfarenhet av yrket (Asper 2007). 

2.3.2 Tillvägagångssätt analys

Materialet som ligger till grund för analysen bygger på mina fältanteckningar från observationerna 

samt  ljudinspelningar  från  samtalsintervjuerna  med  socialsekreterarna.  Efter  renskrivning  och 

transkribering av observationerna samt intervjuerna har jag kodat materialet för att hitta relevanta 

teman och händelser.  På detta  sätt  uteslöts  en  stor  del  av  empirin  som inte  ansågs  relevant  för 

studien. Studiens empiri, i form av observationerna och intervjuerna, och analys presenterar jag i ett 
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avsnitt.  För att läsaren bättre ska förstå hur möten inom ekonomsikt bistånd kan gå till, har jag valt 

att  först  kortfattat  beskriva  de  möten  jag  har  observerat.  Därefter  kommer  analysen  med 

beskrivningar av händelser som varvas med analyser kopplade till tidigare forskning och Foucaults 

teori  om  makt.   Med  teorin  och  den  tidigare  forskning  som  verktyg  kunde  jag  identifiera  de 

analytiska  teman  som  var  av  central  betydelse  i  studien.  Enligt  Brymans  (2001)  definition  av 

kvalitativa analyser kan analysen i denna studie kategoriseras som en tematisk analys. Den tematiska 

analysen innebär att jag presenterar kortare stycken ur empirin och analyserar och kopplar dem till 

teorin och till tidigare forskning. 

2.4 Metodologiska reflektioner

Denna studie har inte den omfattning som en etnografisk studie vanligen har, därmed har jag endast 

kunnat studera en avgränsad aspekt av ett visst ämne (Bryman 2001, Wolcott, 1990). Jag har endast 

observerat klienten och socialsekreteraren under ett tillfälle. I studien har ett möte och en intervju 

med socialsekreterare fått symbolisera maktaspekten mellan klienten och socialsekreteraren. Jag har 

varit medveten om att detta kan vara en brist i min studie. Jag vet av egen erfarenhet av ekonomisk 

biståndshandläggning, att det är svårt att följa en socialsekreterares och klients relation. Det kan vara 

svårt på grund av att det inom vissa socialkontor inte sker täta möten. Socialsekreterare och klient 

träffas  eventuellt  högst  en  gång  per  månad  och  ibland  kan  det  gå  betydligt  längre  tid  mellan 

gångerna.  I  studiens  tidram hade  det  inte  varit  möjligt  att  sitta  med  under  några  månader  när 

socialsekreterare och klient träffas. För att kunna fånga deras relation eller få material som indikerar 

hur makt konfigureras i socialsekreterarens och klientens relation har jag efter observation intervjuat 

eller fört samtalsliknade intervjuer med socialsekreteraren. Jag har valt att inte intervjua klienten av 

den anledningen att klienten redan bidragit med sin medverkan och ytterligare interaktion med mig 

efter  en observation  kan  upplevas påfrestande och stigmatiserande. Det kan naturligtvis upplevas 

som en brist i undersökningen att det insamlade materialet inte innehåller några klientintervjuer.

2.5 Studiens tillförlitlighet

Att  tala  om  studiers  reliabilitet,  validitet  och  generaliserbarhet  har  varit  något  som  främst  har 

förknippats med kvantitativa studier  där  det  mätbara resultatet  har  varit  det  intressanta (Bryman 

2001). För att ändå kunna analysera tillförlitligheten i kvalitativa studier har begreppen reliabilitet 

och validitet anpassats till kvalitativa studiers syften. Även alternativa kriterier för bedömning av 
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kvalitativa studier har tagits fram. Det är dessa alternativa kriterier som jag har använt mig av för att  

bedöma studiens tillförlitlighet.  Jag har bedömt trovärdigheten i  studien genom fyra delkriterier; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Jag har valt att 

använda dessa kriterier på grund av att mitt material inte erbjuder en objektiv sanning eller en bild av 

verkligheten. Den analys jag har gjort av materialet behöver inte vara den enda beskrivningen eller 

slutsatsen som kan dras. Därmed har jag valt att inte använda begreppen reliabilitet och validitet då 

dessa förutsätter att det är möjligt att komma fram till en sann bild av den sociala verkligheten (ibid). 

Trovärdigheten i undersökningen då den kan ses som  en  beskrivning av verkligheten, är upp till 

läsaren  att  bedöma.  Trovärdigheten  i  studien  handlar  i  slutändan  om  vilken  sorts  kunskap 

undersökningen kan erbjuda och hur läsaren väljer att tolka kunskapen. Den kvalitativa forskningen 

arbetar inte med objektiva data utan med subjektiva beskrivningar av till  exempel maktutövning 

mellan  socialsekreterare  och klient  inom ekonomiskt  biståndshandläggning.  Det  kan medföra  att 

trovärdigheten och tillförlitligheten i kvalitativa studier kan vara problematiska att bedöma. För att 

försöka säkerställa studiens tillförlitlighet har det krävts av mig att jag har varit noga med att öka 

pålitligheten i studien. Det har jag gjort genom att försöka vara tydlig och öppen i tillvägagångssätt  

och i empirin (Bryman 2001). När det gäller  överförbarhet, skulle troligtvis en annan student få 

andra resultat än de jag har kommit fram till eftersom mina subjektiva upplevelser har präglat det 

material jag har insamlat. Det viktiga blir att presentera fylliga och detaljerade redogörelser av det 

område som har studerats. Genom forskarens beskrivningar kan läsaren bedöma om innehållet är 

överförbart till andra sociala företeelser. Med fem observationer och fem intervjuer som denna studie 

bygger på, är det svårt att dra några generella slutsatser. Resultatet av studien kan dock ändå vara 

överförbar, till andra studier med liknade syften. Hur överförbara mina resultat är beror på hur väl 

jag har presenterat dem och vilken tidigare forskning som studien har byggts på. Det är upp till 

läsaren att bedöma hur applicerbar studiens analys är för andra liknade studier (ibid).

2.6 Etiska reflektioner

Studien  har  följt  de  forskningsetiska  principerna  som  Vetenskapsrådet  har  satt  upp  (2002). 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra huvudkrav för hur etiskt försvarbar forskning bör genomföras; 

informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt  nyttjandekravet. 

Informationskravet har jag tagit hänsyn till genom att  jag  har  skickat  ut  ett  informationsbrev  till 
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socialsekreterarna.  I  informationsbrevet  har  undersökningens  syfte  presenterats  så  att 

socialsekreterarna har förstått vad deras delaktighet kan komma att innebära. I informationsbrevet, 

samt i mötet med deltagarna, har jag förklarat samtyckeskravet och konfidentalitetskravet. Jag har 

informerat deltagarna om att de garanteras anonymitet i undersökningen samt om deras frivillighet. 

Deltagarna  har  när  som  helst  kunnat  dra  tillbaka  sitt  samtycke  och  inte  längre  medverka  i 

undersökningen.  För att säkerställa att jag följer nyttjandekravet, och för deltagarnas skull, har jag 

varit  noga  med  att  förklara  att  de  uppgifter  som  framkommer  under  observationerna  samt 

intervjuerna endast används i uppsatsen. Efter det att undersökningen och uppsatsen har färdigställts 

kommer ljudinspelningar samt anteckningar att förstöras. Namnen på deltagarna och namnen på de 

kommuner, jag har genomfört undersökningen på, har jag av hänsyn till deltagarna anonymitet inte 

nämnt.  I  studien  har  deltagarna  avidentifierats  genom  att  endast  bli  hänvisade  till  Klient  1, 

Socialsekreterare 1, Klient 2, Socialsekreterare 2 och så vidare. 

Jag har inte utfört observationer eller genomfört intervjuer med klienter eller socialsekreterare som 

arbetar på det socialkontor jag själv arbetar på. Den avgränsningen har jag gjort på grund av etisk 

hänsyn till  socialkontorets  klienter  som kan komma att  bli  framtida klienter till  mig.  Det skulle 

kunna resultera i en intressekonflikt vilket inte hade varit bra för klienten, organisationen eller min 

studies tillförlitlighet. 

3. Teoretisk utgångspunkt
I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna som mitt insamlade material kommer 

att analyseras utifrån. Det finns gott om teorier om makt och dess effekter. Jag väljer att använda mig 

en maktteori som har sin utgångspunkt i relationer. Maktteori av relationell karaktär anser jag vara 

relevant för studiens empiri då maktuttryck som jag observerar utspelar sig i en relation mellan två 

människor i ett möte.  Jag har därför valt att använda mig av Michel Foucaults maktanalys Foucaults 

viktigaste bidrag till diskussionen om makt enligt mig är hans fokusering på styrkeförhållanden och 

att makten aldrig kan vara ett statiskt tillstånd i en relation. Detta anser jag kan förklara mycket av de 

maktyttringar  som finns  mellan  socialsekreterare  och  klient  och  fungerar  som ett  bra  verktyg  i 

analysen av min empiri. 
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3.1 Foucaults maktanalys
Michel Foucault var en fransk idéhistoriker som har kommit att bidraga och påverka den moderna 

diskussionen om makt. Han har revolutionerat antaganden om hur makt och kontroll fungerar. Enligt 

Foucault  finns  makt  överallt  i  samhället.  Det  är  inte  någon  speciell  institution  eller  grupp  av 

människor som besitter makt. Makt, menade Foucault, kan inte endast koncentreras till någon som 

hör  till  staten  eller  till  juridiska  förhållanden  i  samhället.  Istället  menade  han  att  makt  skulle 

uppfattas som något som alltid existerar och finns i alla former av socialt varande (Engelstad 2006). 

Foucault  var  intresserad  av  att  undersöka  hur  makt  i  form  av  disciplin  och  kontroll  skapades 

(Börjesson  &  Rehn  2009).  Foucault  studerade  hur  makt  manifesterades,  vad  som  hände  i 

maktrelationerna  och vilka  medel  som kom till  användningen i  maktutövningen  (Nilsson 2008). 

Enligt Foucault är det inte möjligt att äga eller besitta makt utan att använda den. Makt är inte något 

som ligger under ytan och inte märks av utan Foucault vill hävda att makt är en dynamisk process,  

makt förändras ständigt (Nilsson 2008). 

3.1.1 Relationell makt
Vid användningen av Foucaults  maktbegrepp som teoretiskt  perspektiv,  betraktas  och analyseras 

makt relationellt.  Makt betraktas som något som alltid visar sig i alla mänskliga relationer. Makt 

uppfattas som en egenskap i relationen mellan aktörerna. Det går inte att se makt som ett fenomen 

som endast visar sig vid en speciell institution eller som en viss grupp av människor äger, makt finns 

enligt  Foucaults maktanalys  i alla relationer (Hörnqvist 1996, Engelstad 2006). Relationell  makt, 

menar Foucault, är inte något som kan förvärvas, delas eller försvinna, det är något som utövas i ett 

växelspel av ojämlika och rörliga situationer (Nilsson 2008).

Foucault  menar  att  makt  mellan  individer  är  styrkeförhållanden som ständigt  är  verksamma och 

föränderliga. Makt kan aldrig betraktas som ett statiskt tillstånd som endast finns hos den ena parten 

i ett förhållande (Hörnqvist 1996). I en relation mellan två människor förändras styrkeförhållandet, 

den som är i underläge kan eventuellt inte helt utjämna maktförhållandet men det går att slå tillbaka 

och bryta sig ur handlingsmönster och på så vis förändra maktrelationen. Dessa omkastningar eller 

förändringar av styrkeförhållanden kan ske när som helst och vara resultat av både avsiktliga och 

oavsiktliga mänskliga handlingar.  Att makt ständigt förändras och är en aktiv process gör att  en 

maktrelation aldrig blir passiv eller  latent,  makt utövas ständigt enligt  Foucault  (Hörnqvist 1996, 

Nilsson 2008). Varje styrkeförhållande inverkar i någon mån på parternas handlingar. 
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Styrkeförhållandet  tenderar  att  resultera  i  handlingar  som ger  upphov  till  att  utvidga,  försvara, 

omkasta eller utjämna de nuvarande positionerna i förhållandet. Foucault tänker sig att den parten 

som för tillfället är den dominerande i styrkeförhållanden ständigt måste få sin position bekräftad. 

Det  blir  eventuellt  inte  ett  enkelt  bekräftande  då  den  underlägsna  parten  försöker  att  utjämna 

styrkeförhållandet (Nilsson 2008). Dessa styrkeförhållanden behöver inte se likadana ut överallt, det 

beror på olika faktorer, mellan vilka kategorier av människor relationen råder och hur relationerna är 

uppbyggda.  Är  styrkeförhållandet  uppbyggd  på  medfödda  privilegier  eller  kompromisser,  fysisk 

styrka eller tillgång till kapital, resurser eller individuella egenskaper så kommer detta spela in i hur 

maktrelationen ser ut. När makt studeras utifrån, som relationell, måste man förstå att makten inte 

kan elimineras helt och att det inte finns några relationer som är helt maktfria. En relation mellan till  

exempel en socialarbetare och en klient är en maktrelation. Ingen av dem har den totala kontrollen då 

deras styrkeförhållande, i en ny situation med nya förutsättningar, alltid kan kastas om och förändras. 

Socialarbetaren  har  dock  i  regel  mer  fördelaktiga  positioner  genom  sitt  stöd  av  byråkratiska 

strukturer än klienten (ibid). 

3.1.2 Kunskap och normalisering
För Foucault är makt och kunskap tätt sammanflätade. Maktutövning är när varje kunskapsuttalande 

som är en del av en maktapparat ständigt legitimeras som den tillåtna kunskapen. Det är kunskap 

som ska gälla. Parten som har legitimiteten att avgöra vem eller vilket beteende som ska betraktas 

som normalt  respektive avvikande, har makten att  säga vad som är kunskap (Börjesson & Rehn 

2009).  Det är inte möjligt  att  utöva makt  utan kunskap, enligt  Foucault,  och det är  omöjligt  för 

kunskapen att  inte  framkalla  makt.  Kunskap och makt  är beroende av och förutsätter  varandra i 

relationen (Nilsson 2008). När Foucault talar om det moderna samhällets former av makt beskriver 

han det med att samhället inte längre använder sig av rättsbegrepp utan med teknik, inte med lag utan 

med  normalisering  och  inte  med  straff  utan  istället  använder  sig  samhället  av  kontroll.  Genom 

normalisering  som maktutövning,  genomgår  människor  en  process  där  de  ständigt  bedöms  och 

korrigeras så att de anpassas till ett beteende som stämmer in i normen. Normalisering kan användas 

för att rätta in beteenden och individer till det som betraktas som det normala genom att använda 

diagnoser, normativa värderingar och omdömen. Att inte inrätta sig i normen innebär disciplinering 

vilket är en form av makt. Foucault beskriver två typer av makt, makten som disciplin och makten 

som lag.  Makten som lag innebär  förbud och straff  medan den disciplinära makten kommer till 

uttryck  i  normaliseringsprocessen.  Den  disciplinära  formen  av  maktteknik  har  kommit  att 

karaktärisera det moderna samhället (Nilsson 2008).
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3.1.3 Makt som produktiv kraft
Enligt Foucaults maktanalys är makt inte endast förtryckande och begränsande utan kan fungera som 

en  produktiv  kraft.  Makt  kan  frambringa  kunskap,  producerar  diskurser  och  framkallar  positiva 

effekter. Det är dessa faktorer som också får oss att acceptera makten. Maktens produktiva karaktär 

innebär inte bara att att den frambringar kunskap och vetande, det innebär också att vi alla använder 

och drar nytta av makten (Börjesson & Rehn 2009, Hörnqvist 1996, Nilsson 2008). Foucault menar 

till och med att utan makt kan inga varaktiga sociala ordningar finnas till, makt bidrar till att skapa 

reflekterande individer och stärka tillfredsställande relationer. Ett exempel på det är uppfostran, utan 

makt i uppfostran hade det blivit svårt att socialisera en individ menar Foucault (Engelstad 2006). 

Enligt  Foucault  är  all  dominans  makt  men  all  makt  är  inte  dominans,  därmed  innebär  det  att 

möjligheter alltid erbjuds i en maktrelation. I varje maktrelation finns det alltid ett visst utrymme till 

motmakt och motstånd. Motståndet står aldrig för sig själv, avhängigt från makten, utan är den andra 

sidan av maktens  relationella  karaktär,  och därmed kan maktens  relationella  karaktär  möjliggöra 

motståndet. (Nilsson 2008).

3.2 Teoridiskussion

Foucaults maktanalys ger många insikter och kan fungera och frambringa förklaringar till mycket av 

det som observeras av praktiska maktutövningar som sker till exempel på ett socialkontor. Foucaults 

maktanalys  kan dock bli  problematisk  att  använda som en heltäckande teori.  Foucault  tar  ingen 

hänsyn till den form av psykologi som handlar om att söka förståelse för vilka avsikter, intentioner 

eller motiv olika individer kan tänkas ha med maktutövningen (Nilsson 2008). 

Foucaults  starka  fokusering  på  maktens  mikroplan,  vad  som händer  i  styrkeförhållandet  mellan 

parterna,  kan  komma  att  överskugga  de  eventuella  strukturella  maktförhållanden  som  påverkar 

makten mellan individer och deras relation. Det kan vara institutioner, stat eller organisationer som 

utgör de processer som gör att makten manifesteras som den gör på mikronivå. Då Foucault inte tar 

större hänsyn till detta i sin forskning utelämnas  denna  aspekt  (ibid).  Maktanalysen  förmedlar,  

även om Foucault menar att det finns en produktivitet i makten, en mörk bild av möjligheterna att ta 

sig  ur  maktunderläget  (Hörnqvist  1996).  Min  upplevelse  av  Foucaults  maktanalys,  är  att  ingen 

hänsyn tas till människans egen vilja och underskattar individens egen drivkraft. Foucault menar att 

de individer som är i maktunderläge kan underkasta sig makten och acceptera samt vänja sig vid sitt  

underläge. Makten i Foucaults maktanalys beskrivs nästintill som bortom mänsklig påverkan. 
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Till  studiens  analys  kan  dock  Foucaults  maktanalys  vara  relevant  då  Foucault  ser  makt  i  alla 

mänskliga  relationer.  Studiens  syfte  är  att  synliggöra  dessa  maktutövningar  och  analysera  hur 

makten konfigureras i relationer. Foucault analys om makt kan inspirera mig i analysen av empirin 

till att se maktuttryck och handlingar ur nya infallsvinklar. 

4. Empiri och analys

I detta kapitel presenterar jag undersökningens empiri och analys. Analysen bygger på empirin och 

har  analyserats  utifrån  Foucaults  teori  om  makt  samt  med  kopplingar  gjorda  från  den  tidigare 

forskningen jag har presenterat tidigare i uppsatsen.

4.1 Empiri

Inledningsvis presenterar jag en kort sammanfattning och huvuddragen av studiens deltagare och 

observationerna  jag utförde under mötena.  Utdrag ur samtalsintervjuerna kommer  att  presenteras 

löpande i analysavsnittet.

Möte 1 

Klient 1 är en man i 20-årsåldern. Socialsekreterare 1 är en kvinna i 35-årsåldern. Socialsekreteraren 

har varit klientens handläggare under cirka ett års tid. De försöker att träffas en gång i månaden när 

de ska gå igenom månadens ansökan. Med sig till mötet har klienten sin ettåriga dotter. Mötet äger 

rum i socialsekreterarens kontor. Socialsekreteraren sätter sig vid sin kontorsstol och klienten tar 

plats i besöksstolen. De sitter mitt  emot varandra med skrivbordet emellan. Klienten behåller sin 

jacka på under mötet. Socialsekreteraren sitter vid sin dator och gör upp preliminära beräkningar 

som  socialsekreteraren  förklarar  för  klienten.  Klienten  har  med  sig  handlingar  som han  frågar 

socialsekreteraren  om,  han  vill  veta  varför  ekonomiskt  bistånd  inte  utgår  till  skulder. 

Socialsekreteraren förklarar kommunens riktlinjer. Mötet fortsätter med att klienten vill ha svar och 

socialsekreteraren förklarar och informerar. Mötet varar under cirka en timme. 
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Möte 2

Klient 2 är en kvinna i 20-årsåldern. Socialsekreterare 2 är en man i 25-årsåldern. Mötet är ett så 

kallat  nybesök.  Klienten  har  tagit  kontakt  med  socialförvaltningens  mottagning  för  att  göra  en 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare 2 har blivit tilldelad ärendet och träffar klienten 

för första gången vid mötet. Klienten har med sig en anhörig. Mötet äger rum i ett besöksrum med 

fåtöljer  runt  ett  runt  bord.  Klienten  sätter  sig  i  en fåtölj  och hamnar  bredvid  socialsekreteraren. 

Klientens  anhörige sätter  sig mitt  emot  socialsekreteraren och klienten.  Socialsekreteraren  börjar 

mötet med att informera klienten om ekonomiskt bistånd, vad det handlar om och vilka rättigheter 

respektive skyldigheter man har som klient. Klienten nickar till det socialsekreterare förklarar. Den 

anhörige  ställer  frågor  till  socialsekreterare.  Socialsekreteraren  frågar  om klientens  situation  och 

anledningen till att hon ansöker om försörjningsstöd. Klienten berättar om vilka arbeten hon har sökt, 

var hon bor och har bott och hur situationen ser ut. Klienten ställer under mötet någon fråga till  

socialsekreteraren.  Klientens  anhörige  påminner  klienten  om  frågor  som  de  vill  ha  svar  på. 

Socialsekreteraren besvarar de frågor han kan. Mötet varar cirka 40 minuter. 

Möte 3

Klient 3 är en man i 40-årsåldern. Socialsekreterare 3 är en kvinna i 35-årsåldern. De har träffats 

några gånger tidigare då klienten har haft Socialsekreterare 3 som handläggare sedan några månader 

tillbaka. Mötet äger rum på socialsekreterarens kontor. Socialsekreteraren sätter sig vid sin plats och 

klienten på en av de två besöksstolarna. De sitter mitt emot varandra med skrivbordet emellan sig. 

Socialsekreteraren frågar med en gång de tagit plats vid skrivbordet hur det går för honom. Mannen 

har med sig en plastkasse som han har sina papper i. Han tar med en gång fram papperna och visar 

och förklarar hur situationen ser ut den här månaden. Klienten berättar om sina sökta arbeten och att 

han är hoppfull inför att finna ett arbete inom snar framtid. Socialsekreteraren lyssnar och nickar. 

Hon frågar klienten en fråga om hans boende. Klienten uppger att det varit ett missförstånd och hur 

situationen ser ut. De båda säger sig vara nöjda och att de hörs av om eventuella frågor dyker upp. 

Mötet är över på 30 minuter. 
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Möte 4

Klient 4 är ett ungt par i 20-årsåldern bestående av en kvinna och en man, som inte talar svenska. En 

tolk är också med under mötet för att tolka på arabiska åt mannen. Socialsekreterare 4 är en kvinna i 

40-årsåldern.  Mötet  är  ett  nybesök,  klienterna  och  socialsekreteraren  har  inte  träffats  tidigare. 

Socialsekreteraren har blivit tilldelad ärendet. Mötet äger rum på socialsekreterarens kontor. Det är 

ett litet rum som vi får ta in fler stolar i för att få plats. Socialsekreteraren sitter i sin kontorsstol och 

klienterna  samt  tolken  sitter  i  besöksstolar.  Paret  sitter  på  ena  sidan  om skrivbordet  mitt  emot 

socialsekreteraren och tolken sitter på hörnet mellan socialsekreteraren och paret. Paret har på sig 

sina  jackor.  Socialsekreteraren  börjar  med  att  informera  paret  om  vad  det  innebär  att  ha 

försörjningsstöd, vilka skyldigheter man har, vilka kontroller som görs och att det är viktigt att aktivt 

söka  arbete.  Kvinnan  nickar  och  mannen  nickar  efter  att  tolken  har  tolkat  åt  honom. 

Socialsekreteraren  ber  dem berätta  om sin  situation  och  om varför  de  ansöker  om ekonomiskt 

bistånd. Paret besvarar de frågor socialsekreteraren ställer om deras situation. De går igenom vilka 

handlingar klienterna har med sig och skriver upp vilka handlingar de behöver komplettera med. 

Mötet tog cirka en timme och en kvart. 

Möte 5

Klient 5 är en kvinna i 30-årsåldern. Socialsekreterare 5 är en man i 50-årsåldern. Klienten har varit 

klient  till  socialsekreteraren  under  nästan  5  år.  Med  på  mötet  är  socialkontorets  skuld-  och 

budgetrådgivare.  Mötet  hålls  inne  på  skuld-  och  budgetrådgivarens  kontor.  Skuld-  och 

budgetrådgivaren sitter vid sitt skrivbord och gör upp beräkningar på datorn som hon visar klienten. 

Socialsekreteraren  och  klienten  sitter  i  besöksstolar  runt  skrivbordet.  Socialsekreteraren  sitter 

bakåtlutad på stolen och lyssnar medan skuld– och budgetrådgivaren pratar med klienten om hennes 

räkningar. Socialsekreteraren ger råd om ett sommarläger för klientens son. Klienten meddelar att 

hon  ska  höra  med  sonen  och  tar  upp  sin  mobiltelefon.  Socialsekreteraren  och  skuld-  och 

budgetrådgivaren  talar  om deras  respektive  semester  och  när  de  ska  boka  in  nästa  besök  med 

klienten. Klienten tittar inte på dem utan knappar på sin mobiltelefon. Klienten svarar jakande när 

socialsekreteraren och skuld- och budgetrådgivaren frågar om den bestämda tiden för nästa möte 

passar henne. Mötet varar cirka 30 minuter. 
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4.2 Analys

I  detta  avsnitt  analyserar  jag den empiri  som jag  har  presenterat  ovan,  samt  empirin  i  form av 

samtalsintervjuerna  jag  har  genomfört  med  socialsekreterarna.  Analysen  kommer  att  ta  sin 

utgångspunkt i Michel Foucaults maktanalys samt den tidigare forskning jag har presenterat tidigare. 

Utifrån  teorin  om makt  kommer  jag  att  försöka  klarlägga  studiens  syfte  och  frågeställningar.  I 

analysavsnittet kommer jag att fokusera på 1) Styrkeförhållandet mellan socialsekreterare och klient 

2) Maktutövningen.

4.2.1 Styrkeförhållandet mellan socialsekreterare och klient 

Socialsekreterarna jag har samtalat med under studien har alla varit eniga om att de har en stor makt i 

förhållande till sina klienter. Mötena jag har observerat har varit väldigt olika men till strukturen har 

de  varit  lika.  Klienten  kommer  till  socialsekreterarens  kontor  och  socialsekreteraren  frågar  om 

klientens situation gällande arbete, utgifter, a-kassa, kontakten med andra myndigheter och så vidare. 

På de flesta möten jag har observerat, har det varit socialsekreteraren som styrt mötet. Hon eller han 

styr genom att ställa frågor till klienten om sin situation, det är dessutom oftast socialsekreteraren 

som möter  klienten  på sitt  tjänstekontor,  på sin arena,  vilket  kan förstärka kontrollen ytterligare 

(Billquist 1999). Socialsekreteraren styr genom att ha kontrollen i samtalet och i mötet. Under de 

flesta observationer jag har utfört är det socialsekreteraren som avgör vad de ska prata om och ta upp 

under mötet. Under observationen vid möte 1 kom klienten in på ett annat problem som han hade 

och ville diskutera detta med socialsekreteraren. Socialsekreteraren upplevde att de hade diskuterat 

ämnet klart och bytte till ett annat samtalsämne som var inriktat på vad socialsekreteraren ansåg sig 

behöva veta inför utredningen av månadens ansökan. Ørvig (2011) menar att detta exempel ofta är 

talande  för  hur  det  ofta  ser  ut.  Klienten  är  ofta  den  som  är  tvungen  att  anpassa  sig  efter 

socialsekreteraren  och  organisationens  rutiner  snarare  än  att  socialsekreteraren  anpassar  sig  till 

klientens behov av samtalsämne, till exempel.  

Observationerna jag har utfört har även illustrerat att detta inte behöver vara en regel för klienten i 

kontakten med socialsekreteraren. Under möte 1 kunde jag urskilja skiftningar i styrningen av mötet, 

en  bit  in  i  mötet  var  det  klienten  som styrde  mötet.  Jag observerade  att  klienten  i  form av sitt 

kroppsspråk, enligt min uppfattning, hade ett bestämt intryck. Mannen satt långt ut på stolen och 

lutade  sig  mot  skrivbordet.  Han  vilade   armbågarna   på   skrivbordet och  la   pappret  framför

25



socialsekreteraren. Han tittade henne stadigt i ögonen och talade på ett bestämt sätt till henne. Han 

frågar inte socialsekreteraren om de kan tala om ämnet och frågar inte om hon kan ta kopior på 

handlingarna, han begär det. Klienten agerade bestämt om vad han ville tala om, socialsekreteraren 

försökte att byta fokus men klienten gav sig inte. Genom att inte acceptera socialsekreterarens makt, 

utan att försöka utjämna styrkeförhållandet mellan dem, upplevde jag att deras makt skiftande. Det 

lutade mer och mer åt att det var klienten som till slut hade kontrollen och därmed makten i mötet. 

Detta  fenomen  är  det  Foucault  benämner  styrkeförhållande  i  den  sociala  relationen.  Relationen 

mellan socialsekreteraren och klienten är en maktrelation. Ingen av dem har den totala kontrollen då 

deras styrkeförhållande, i en ny situation med nya förutsättningar, alltid kan kastas om och förändras. 

Socialsekreterarens makt kan vara svår att utjämna för klienterna, på grund av att socialsekreterarens 

makt legitimeras av lagar och riktlinjer (Nilsson 2008), men det är ändå möjligt.

Klienten i  möte  1 försökte omkullkasta  och förändra förutsättningarna.  Enligt  en beskrivning av 

Foucaults styrkeförhållanden så försöker den som normalt sett är undergiven i maktrelationen, den 

hjälpsökande, att göra motstånd och på det sättet utjämna maktobalansen. Klienten accepterade till 

slut socialsekreterarens ord, när hon påtalade att hon inte kunde göra mer åt situationen klienten var 

missnöjd över. Klienten insåg eventuellt att socialsekreterarens makt är större än den klienten har på 

grund av att  socialsekreteraren  har stöd i  lagar  och organisationen.  Klienten insåg eventuellt  att 

socialsekreteraren har makt att fatta ett avslag på klientens ansökan om han sätter sig upp för mycket  

(Nilsson 2008).  Foucault  menar  att  dessa omkastningar  av makten  kan ske både avsiktligt  eller 

oavsiktligt. Det går att spekulera i om jag utgjorde en förändrande omständighet i mötet eller om min 

närvaro kan ha påverkat dessa försök att utjämna makten i mötet (Hörnqvist 1996). 

Makt finns i alla sociala relationer enligt Foucault.  Det är en ständigt dynamisk process, makten 

förändras och varierar vid olika tillfällen och vid olika förutsättningar (Nilsson 2008). I samtal med 

socialsekreterare om hur de ser på sin relation med klienten, har det ofta kommit fram att de anser att 

de har en bra relation. Socialsekreterare 3 berättar att hon upplever att klienten som var med vid 

möte 3 är en ”lätt klient”. Hon uppger att hon menar att klienten inte är svår att ha att göra med och 

att klienten sköter sin planering och gör vad han ska. Det anser jag kan kopplas till  det Foucault 

menar med att den dominerade parten behöver få sin position bekräftad. Jag tänker mig att 
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socialsekreteraren upplever att sin position som den dominerande i mötet och i relationen, fastställs 

genom  att  klienten  gör  som  hon  säger  och  ställer  upp  på  de  krav  socialsekreteraren  (och 

organisationen) ställer utan att försöka göra motstånd. Men att detta är detsamma som att klienten 

skulle  acceptera  sin  undergivna  position  behöver  inte  vara fallet.  Istället  kan det  vara fråga  om 

strategier. 

Dubois (2010) menar att klienter har makt i förhållande till socialsekreteraren. De har makt då de gör 

val. Klienterna väljer tillvägagångssätt, olika strategier som gör att de inte behöver underkasta sig 

socialsekreteraren.  Genom  att  välja  en  strategi  kan  klienten  ta  makt  som de  kan  använda  mot 

socialsekreteraren. Strategierna, som väljs medvetet eller omedvetet, ger klienterna själva makt i sin 

situation och de kan välja om de vill ta makt eller acceptera sitt underläge.  Klient 3 kan till exempel 

ha som strategi, medvetet  eller  omedvetet,  att  göra sig till  en ”lätt  klient”.  Att följa planeringen, 

lämna in de handlingar som önskas, att aktivt söka arbete och inte ”sätta sig upp” eller ifrågasätta 

riktlinjer  eller  beslut  kan  vara  ett  tillvägagångssätt  för  att  öka  chanserna  till  bifall. 

Tillvägagångssättet kan påverka socialsekreteraren att fatta gynnande beslut till klientens fördel. 

De flesta  socialsekreterarna  berättar  i  intervjuerna  att  de  tror  att  deras  klienter  använder  sig  av 

strategier  för att  påverka deras beslut.  Socialsekreterare 3 säger följande om klientens  strategier. 

”Vissa kör ju, eller rätt många kör ju offerstrategier. Att det är synd om dem”. Den här formen av 

strategi  uppfattar  jag  som  en  av  de  vanligaste  som  de  tillfrågade  socialsekreterarna  har 

uppmärksammat. En annan vanlig strategi bland klienterna är att klienterna istället gör sig barska 

och vill sätta sig i respekt.  Socialsekreterare 2 uttrycker sig på följande sätt om den här formen av 

strategi:

Många klienter gör sig stora och skrämmande, hotfulla... Sen finns det klienter som är 

motsatsen..  som  har  satt  i  system  att  vara  väldigt  mjäkig  och  passiv,  få  lite 

sympatikänslor.

Socialsekreterare 3 och 2 talar om vad Dubois (2010) skulle beskriva som olika strategier klienten 

kan  använda  sig  av.  Offerstrategin  och  strategin  om  att  sätta  sig  i  respekt  och  anspela  på 

socialsekreterarens rädsla är vanliga enligt Socialsekreterare 2 och 3.

27



Under observationerna har jag kunnat identifiera olika strategier som klienter använder sig av. Under 

möte 1 finner jag att klienten försöker utjämna styrkeförhållandet mellan sig och socialsekreteraren 

genom att inte acceptera hennes makt utan att utmana den. Jag anser mig se detta då han styr mötet, 

genom att säga till socialsekreteraren vad hon ska göra, ifrågasätta beslut, visa att han har resurser 

eller maktutövningar i form advokat och kontakt med socialsekreterarens chef. Han visar också detta 

genom sitt kroppsspråk som jag beskrev tidigare. 

Möte 2 samt 4 var båda så kallade nybesök. De mötena handlar till stor del om att socialsekreteraren  

informerar och förklarar vilka skyldigheter respektive rättigheter klienten har och vad ekonomiskt 

bistånd utgår till. Klienterna i dessa möten har eventuellt lite kunskap om organisationen och har inte 

utvecklat en relation med socialsekreteraren. Det gör att de eventuellt inte heller har valt en strategi.  

Det som går att säga om hur de upplevdes under observationerna är att klienterna 2 och 4 upplevdes 

passiva. De nickade och svarade att  de förstod det som sagts. Detta skulle enligt  Dubois (2010) 

kunna vara en strategi från klienternas sida. Det kan ses som anspelningar på socialsekreterarnas 

känslor för att få deras sympatier. Utifrån Foucaults teori om styrkeförhållanden, kan klienterna i 

nybesöken, sägas accepterande av den dominerades makt. Klienterna i nybesöken kan ha haft som 

strategi att de bekräftar socialsekreterarens makt och därmed inte försöker utjämna den. Det kan vara 

svårt  för  dem  att  göra  det  i  detta  läge  då  de  inte  känner  till  varken  organisationen  eller  

socialsekreteraren.  Detta  styrkeförhållande  kan,  enligt  Foucault,  komma  att  förändras  då 

förutsättningarna och omständigheterna mellan parterna förändras (Nilsson 2008, Hörnqvist 1996). 

Även om det kan uppfattas som att socialsekreteraren är den som har all makt i dessa möten så ska 

man enligt  Foucaults  maktanalys  inte  förstå  relationen och vad om händer i  mötet  så.  Ingen av 

parterna  har  den  totala  makten.  Hade  någon  av  parterna  haft  det,  hade  det  inte  varit  ett 

styrkeförhållande mellan dem endast bestämda positioner utifrån om de är socialsekreterare eller 

klient. 

Klient 3:s upplevda strategi har jag tidigare analyserat. Utifrån Foucault (Nilsson 2008) och Dubois 

(2010) tolkar jag det som att han använder sig av strategin att göra sig till en värdig klient, han gör 

vad han ska och anses vara en ”lätt klient” (Ørvig 2011). Detta avspeglar sig i relation mellan honom 

och socialsekreteraren. Socialsekreterare 3 uppgav att hon  och  klienten  aldrig  haft  några  problem 
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utan att deras relation har fungerat bra.  Med strategin att vara en ”lätt klient” kan klienten utjämna 

makten mellan sig och socialsekreteraren. Socialsekreteraren behöver inte utföra maktutövningar i 

olika former utan deras relation blir för det mesta relativt jämn.  Det kan också vara så att klienten 

gör valet att inte vara ett offer under reglerna och socialsekreteraren. Klienten ser eventuellt sin egen 

roll och eget ansvar i situationen och tar ansvar för att bli självförsörjande, vilket även det kan vara 

en strategi som klienterna använder sig av (Dubois 2010).

Möte 5 upplevde jag var det mötet där socialsekreteraren styrde minst i av de möten jag observerade 

under studien. Socialkontorets skuld- och budgetrådgivare var med på mötet och skötte större delen 

av samtalet med klienten, vilket kan vara en anledning till att socialsekreteraren var mer passiv i sin 

roll.  Socialsekreteraren  satt  bakåtlutat  på  sin  stol  bredvid  klienten  och  lyssnade  på  samtalet. 

Socialsekreteraren frågade inte klienten hur många arbeten hon hade sökt och kontrollerade inte att 

klienten uppfyllt sin planering. Klienten tog under mötet fram sin mobil och knappade på den. Detta 

var  inte  något  som  socialsekreteraren  eller  skuld-  och  budgetrådgivaren  brydde  sig  om  att 

uppmärksamma, då de inte sa någonting om det. Min analys av händelsen är att klienten har tagit en 

del av makten ifrån socialsekreteraren. Detta kan ha hänt i samband förändrade förutsättningar till 

exempel att skuld- och budgetrådgivaren började närvara under deras månatliga möten. Jag tolkade 

klientens reaktioner under mötet som att hon tydde sig mer till skuld- och budgetrådgivaren än till 

socialsekreteraren. Jag uppfattade det som så eftersom hon tittade och pratade mest med skuld- och 

budgetrådgivaren och uppgav att hon tyckte det var synd att de inte skulle träffas när skuld- och 

budgetrådgivaren skulle ha semester. Hon nämnde inget om att det var synd att socialsekreteraren 

skulle ha semester. Det kan ha sin grund i att skuld- och budgetrådgivaren inte har en myndighetsroll 

och inte fattar beslut gällande klienten. Mina tolkningar av vad som utspelade sig under mötet är att  

klienten allierade sig med skuld- och budgetrådgivaren och använde henne som en förutsättning att 

förändra makten mellan klienten själv och socialsekreteraren.  Klienten tog under mötet fram sin 

mobiltelefon  och  tittade  ner  på  den  vilket  jag  har  tolkat  som demonstrativ  handling,  eventuellt 

omedveten, för att utjämna makten. Handlingen kan symbolisera att klienten inte tog mötet på så 

stort allvar. Det kan vara så att klienten ville visa att mötet och kontakten med socialtjänsten inte var  

det samma som att hon accepterade sin maktunderlägsenhet (Nilsson 2008).

I samtal med socialsekreteraren efter mötet kom det fram att klienten har en psykiatrisk diagnos. 

Socialsekreteraren berättar för mig att klienten inte hade fått detta utrett  i  början  av  deras  kontakt 
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utan  att  diagnosen  har  blivit  fastställd  under  senare  tid.  På  grund  av  diagnosen  kan  inte 

socialsekreteraren ställa samma krav på klienten som han gör med andra klienter. Detta resulterar 

enligt mig i att socialsekreteraren förlorar mycket av sin makt i form av kontroll och krav, som han 

normalt sett har över klienter (Nilsson 2008).  Socialsekreteraren  och  klientens  styrkeförhållande 

kan av den anledningen förändras och har förändrats. Socialsekreteraren berättade att han, även om 

att han förstod att klienten antagligen hade någon form av psykiatrisk sjukdom, var tvungen att ställa 

högre krav på klienten från början. När diagnosen var fastställd fick han sänka de kraven och kan i 

stort  sett  inte  ställa  egna  krav,  utan  det  måste  komma från den handlingsplan  klienten har  med 

sjukvården. Jag reflekterar över om klienten, om hon inte hade haft en diagnos, hade handlat som 

hon gjorde under mötet jag observerade. Det är intressant att reflektera om klienten hade tagit fram 

sin mobiltelefon, om det inte funnits en diagnos med i bilden. Socialsekreteraren hade då kunnat 

ställa krav på henne och maktövertaget hade eventuellt varit tydligare på socialsekreterarens sida. 

Det kan vara så att klienten i nuläget inte upplever att socialsekreteraren som beslutat om klientens  

rätt  till  försörjningsstöd,  har  ett  maktöverläge  över  henne.  Reflektionen  blir  i  detta  läge  rent 

hypotetisk då jag endast har varit med under en observation. 

Styrkeförhållanden mellan socialsekreterare och klient ser inte ständigt likadana ut, det beror på hur 

relationerna är uppbyggda. Är styrkeförhållandet uppbyggt på medfödda privilegier, fysisk styrka, 

kapital,  resurser eller individuella egenskaper så kommer detta spela in hur maktrelationen ser ut 

(Hörnqvist 1996). Socialsekreteraren har tillgången till de resurser som klienten är i behov av, deras 

styrkeförhållande  har  ett  ojämlikt  utgångsläge.  Den  ena  parten  har  tillgång  till  vad  den  andra 

behöver. På grund av det ojämlika utgångsläget kan styrkeförhållandet mellan socialsekreterare och 

klient  uppfattas  som väldigt  ojämlikt.  Socialsekreterare  1 menar  att  de klienter  som är  insatta  i 

reglerna, riktlinjerna och bedömningskriterierna runt försörjningsstöd är dem som har mer makt än 

de klienter som inte är insatta. Hon menar att klienter genom att vara insatta och känna till riktlinjer 

kan få ett övertag. De kan själva ha kontroll över att de blir beviljade rätt summa eller att de får det 

de är beviljade till. Jag kallar det, med stöd av Dubois (2010), en form av strategi. Genom att själva 

vara insatta i regler kan klienterna ha kvar makt över sitt eget liv och inte helt acceptera att någon 

annan bestämmer över dem.  Socialsekreterare 2 anser att klienter har makt. Han uttrycker sig om 

klienters makt på följande sätt: ”Klienterna har en officiell makt i att de alltid kan överklaga beslut 

men hur det ser ut i verkligheten.. jag tror inte att det ser så bra ut om jag ska vara ärlig”.
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Socialsekreterare 2 fortsätter senare i samtalet:

Hjulet  som låter mest får mest olja..alltså,  att  de klienter som gapar högst får mest 

uppmärksamhet. Och så är det ju, de som klagar mest på sina beslut och ska överklaga 

och gå till chefen.. det kan vara en väldigt bra strategi för klienterna.

Jag uppfattar det som att Socialsekreterare 2 menar att klienterna har en del makt teoretiskt sett, till 

exempel att de alltid kan överklaga ett beslut. I praktiken är den makten väldigt liten. Endast de som 

klagar mest och sätter sig emot är de som blir hörda. På det sättet kan man förstå att klienterna är  

tvungna  att  finna  strategier  som  ett  slags  försvar  i  att  utjämna  makten  mellan  dem  och 

socialsekreterarna (Dubois 2010).  

4.2.2 Maktutövningen

Som jag beskrev tidigare är alla fem intervjuade socialsekreterare eniga om att de har en stor makt. 

Socialsekreterarna  upplever  att  den  makten  som  ingår  i  deras  yrkesutövning  kan  upplevas 

besvärande och jobbig. Det som upplevs som mest besvärande är att utföra kontroller och kontrollera 

att klienterna gjort vad de ska. 

Foucault  menar  att  det moderna samhället  använder kontroll  och normalisering som maktuttryck 

vilket  visar  sig  i  socialtjänstens  bedömningar  av vem som beviljas  ekonomiskt  bistånd och inte 

beviljas. Genom kontroller med olika myndigheter kan socialsekreteraren se om klienten gör det som 

förväntas av dem. Att de aktivt söker arbete, är inskrivna på Arbetsförmedlingen, kontrollerar att de 

inte  får  insättningar  på  sitt  konto  och  så  vidare.  De  socialsekreterare  jag  har  intervjuat  i 

undersökningen uppger att de har blandade upplevelser inför att utföra kontroller. Socialsekreterare 4 

uttrycker sig på följande sätt: ”Det känns ju inte så roligt, men det är ju vårt jobb.. att kontrollera att  

de gör vad de ska för att se om de är berättigade till bistånd eller inte”. Socialsekreterare 4 forsätter 

senare i samtalet: ”Det känns inte så bra, det gör det inte.. men det är ju för deras eget bästa, det vi  

kräver av dem är ju för att de ska hitta jobb och bli självförsörjande”. Dessa uttalanden är exempel  

på  det  som  Foucault  menar  är  det  moderna  samhällets  maktuttryck.  Socialsekreterarna  utövar 

kontroll på klienterna för att de ska söka arbete och få ett arbete. Det kan vara av den anledningen 

som socialsekreterarna utrycker obehag inför att utföra kontroller. De måste avgöra vad klienterna 

ska göra och vad som blir bäst för klienterna.
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Foucault anser att samhället utövar makt på medborgarna genom normalisering. Normaliseringen är 

en process där individer ständigt bedöms och korrigeras så att  de anpassas till  ett  beteende som 

stämmer in i normen (Hörnqvist 1996). Normen i samhället enligt socialsekreterarna jag har samtalat 

med är att man har ett arbete och kan försörja sig själv och sin familj. Socialsekreterarna menar att de 

arbetar med en normaliserande praktik. Deras arbete är att arbeta mot att klienterna som får bistånd 

för  att  klara  sin  försörjning,  i  framtiden  ska  bli  självförsörjande.  Genom maktstrategier  som att 

kontrollera och ha krav på klienterna att vara aktivt arbetssökande får man klienterna att ta ansvar 

och  villkorar  det  med  biståndet.  Normaliseringen  används  därmed  för  att  rätta  in  beteende  och 

individer  till  det  normala  genom  att  använda  bedömningar  i  form  av  ”berättigad”  eller  ”inte 

berättigad”  till  bistånd.   Under  möten  med  socialsekreterare  och  klient  upplever  jag  att 

normaliseringen  i  form  av  kontroller  och  disciplin,  varierar  från  möte  till  möte.  Det  har  varit 

beroende på hur stor plats  eller  styrning klienten  själv har  tagit  under mötet.  Under möte 1 tog 

klienten övertaget genom att ifrågasätta socialsekreteraren beslut och utredning. Det lämnade lite 

utrymme till  socialsekreterarens  kontroll.  Under mötet  när Klient 1 ifrågasatte  beslut om att inte 

bevilja en högre hyreskostnad, visade socialsekreteraren prov på hur disciplin kan uttryckas. Enligt 

Foucault  används disciplin  som en form av straff för oönskat beteende (Nilsson 2008). Klient 1 

menade  att  de  borde  bli  beviljade  bistånd  för  hela  hyran  när  de  flyttade  till  annat  boende. 

Socialsekreteraren menade att deras behov borde blivit tillgodosett genom den lägenheten de hade 

tidigare och får därmed inte mer bistånd för hyran.  De får inte fördyra sin hyra,  vilket leder till 

avslag. Det här exemplet kan illustrera hur disciplinering som maktutövning kan gå till i mötet. 

När  socialsekreteraren  kontrollerar,  ställer  krav och disciplinerar  bidrar  socialsekreteraren  till  att 

klienten uppnår självförsörjande. Socialsekreterare använder på så sätt sin makt till att uppfostra och 

rätta in klienterna i samhällets norm. Detta behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Foucault 

menar att makt har en produktiv kraft (Börjesson & Rehn 2009, Hörnqvist 1996). Socialsekreterare 3 

menar att sitt arbete med att kontrollera och ställa krav på klienterna inte bara är för organisationens 

skull utan att det i första hand är för klientens bästa. Socialsekreterare 3 uppger: ”Det vi tvingar dem 

till  är ju egentligen.. Vi ser ju att det är bra, till  gagn för dem, att de blir självförsörjande. Man 

tvingar  dem  i  rätt  riktning”.  Enligt  Foucaults  sätt  att  se  på  maktens  produktiva  kraft,  kan 

Socialsekreterare 3:s kontroller fungera positivt för klienten och därmed kan makten vara produktiv 

för klienten.
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Foucault  är  noga  med  att  betona  att  den  relationella  makten  kan  bidra  med  positiva  effekter. 

Socialsekreterarna i utsagorna ovan betonar även dem att deras makt kan fungera som ett steg i rätt 

riktning. Kontroller och disciplinering från socialsekreterarnas sida kan resultera i att klienterna inte 

upplever detta vara ett önskat tillstånd och gör allt för att de ska hamna i självförsörjning. Klienterna 

blir ”pushade” till något som anses vara ett bättre tillstånd, att komma ut i arbetslivet till exempel. 

Vissa klienter vill säkert inget hellre och för dem kan jag tänka mig att makten blir något av en 

produktiv kraft (Börjesson & Rehn 2009). 

Billquist  (1999)  och  Skau  (2007)  har  i  sin  forskning  tagit  upp  att  maktobalansen  mellan 

socialsekreterare  och  klient  har  stor  koppling  till  språket.  De  menar  att  socialsekreterarna  och 

myndigheten använder ett språk som är byråkratiskt och svårtillgängligt för de flesta av klienterna. 

Detta bidrar enligt Billquist och Skau (ibid) till att maktaspekten ökar genom att socialsekreterarna 

hanterar  språket,  vilket  klienterna  oftast  inte  gör.  Under  observationer  och  i  samtal  med 

socialsekreterarna i undersökningen, har det framkommit exempel på att detta inte behöver vara en 

stor maktbarriär i mötet och relationen parterna emellan. Under samtal med socialsekreterare om hur 

språket spelar in i relationen mellan dem och klienterna uppger Socialsekreterare 4 följande:

Jag upplever inte att det är ett så stort problem i vår kontakt, visst jag menar ibland kan 

det vara svårt för dem att förstå vissa termer men jag upplever att antingen så lär sig 

klienterna snabbt ”vårt” språk eller så märker ju jag att jag behöver förenkla mitt språk.

Under  observation  1  hade  klienten  satt  sig  in  i  språkbruket  som  används  i  ekonomiskt 

biståndshandläggning  vilket  kom  till  uttryck  när  han  diskuterade  de  olika  posterna  som  det 

ekonomiska biståndet är uppdelat i. Språkbruket och hur man använder det byråkratiska språket kan 

påverka relationen mellan socialsekreterarna och klienterna.  Men att det skulle vara avgörande eller 

alltid innebära en maktutövning, anser jag inte stämmer. Klienten avgör själv om den vill  ta det 

byråkratiska språket till sig, eller tala om för socialsekreteraren att de behöver samtala på ett annat 

sätt. Som Socialsekreterare 4 uppger så märker hon hur hon ska använda språket med sina klienter.  

Även Socialsekreterare  5  har  reflekterat  över  hur  han  använder  sig  av  språket  och  vad  som är 

viktigast i sin och klientens kontakt. Han menar att det inte är viktigt att språket ska vara byråkratisk 

utan att klienten förstår:
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Anpassa sig till klienten är det viktigaste. Det är ju för klienten vi jobbar, det viktigaste 

blir ju då att få klienten att förstå vad besluten betyder och vad motiveringarna, som 

inte alltid är lätta att förstå, vad de betyder och vad personen behöver göra för att bli 

självförsörjande.

En del av de intervjuade socialsekreterarna anser att de klienter som inte är insatta i reglerna 

inom  ekonomisk  biståndshandläggning,  har  mindre  makt  i  förhållande  till  dem  själva. 

Socialsekreterare  3  uttrycker  sig  på  följande  sätt  kring  klienter  som  inte  är  insatta  i 

organisationens riktlinjer:

Är det så att vissa klienter inte vet så mycket om försörjningsstöd, vissa orkar ju inte 

sätta sig in i alla regler och vad som är vad i biståndet, då har de mindre kontroll över 

sin situation, de orkar inte överklaga delbeslut utan de bara accepterar egentligen.

Detta anser jag är ett exempel på vad Foucault talar om när han menar att kunskap är makt. Det är  

inte möjligt att utöva makt utan kunskap och det är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt 

(Nilsson 2008). De klienter som inte är insatta i sina rättigheter och skyldigheter samt regler som 

gäller  vid  ekonomiskt  bistånd,  förlorar  makt  i  sin  egen situation,  enligt  Foucaults  sätt  att  se  på 

kunskap som makt. Detta är någon som socialsekreterarna också bekräftar, en del av dem anser att 

klienterna får eller tar mer makt när de kan mer om förfarandet i utredningen och har mindre makt 

när de inte har kunskap om ekonomisk biståndshandläggning. Detta har jag observerat under en del 

möten. I de nybesök jag observerade, upplevde jag klienterna som mer passiva än de klienter som 

hade gått hos socialsekreteraren ett längre tag. Det kan bero på att de klienter som söker sig till 

socialtjänsten för första gången naturligt sett har mindre kunskap om vad det innebär. De kommer 

för att få informationen och har i det läget mindre makt i förhållande till  socialsekreteraren. I de 

möten där klienterna och socialsekreteraren har en relation och träffas regelbundet, tolkar jag det jag 

såg  som  att  styrkeförhållandet  mellan  dem  var  mer  jämlikt  generellt  sett,  än  de  klienter  som 

närvarade vid nybesöken. 
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Kunskap kan alltså betraktas som en maktutövning åt båda hållen (Hörnqvist 1996). Kunskapen är 

inte bara något socialsekreteraren kan ha på grund av att hon eller han utbildat sig och är insatt i hur 

försörjningsstöd fungerar. Kunskap, och därmed mer makt, kan även klienten ha om klienten har 

förmågan och viljan till att sätta sig in i regler med mera. 

En del av socialsekreterarna har i samtal med mig berättat att de inte ständigt tänker på makten de 

har. De reflekterar heller inte ständigt över vilka olika strategier klienterna använder sig av. Under 

samtal  med  socialsekreterarna  om makt  framkommer  det  att  en  socialsekreterare  inte  anser  det 

särskilt viktigt för sin och klienternas relation att lägga för mycket energi på vem som har makt och 

på vilket sätt. 

Socialsekreterare 5 menade istället att det viktigaste var att de istället fick en så bra relation som 

möjligt. Han får avsluta kapitlet med hur han uppfattar sin makt:

Jag tänker inte så mycket på vilken makt jag har, jag kanske borde reflektera mer över 

den men det viktigaste för mig är helt enkelt att se klienterna som medmänniskor och 

försöka möta individens behov.

5. Avslutande del

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur makt utspelar sig i mötet och konfigureras i  

relationen mellan socialsekreterare och klient vid ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.  Denna 

avslutande del kommer att  utgå från studiens syfte  och frågeställningar  samt de reflektioner  och 

tankar som arbetet med studien har väckt. I slutet av detta kapitel för jag även ett kort resonemang 

om behovet av fortsatt kunskapsutveckling inom området.

5.1 Sammanfattande diskussion

Utifrån studiens empiri och analysen av empirin, finns maktyttringar in i minsta detalj i mötet mellan 

socialsekreterare och klient. Mötet visar exempel på att socialsekreteraren har mycket makt på grund 

av det  stöd  socialsekreteraren har  av  sin  yrkesutövning  i  lagar  och  riktlinjer  (Nilsson 2008). 
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Socialsekreterarens makt finns även i form av normaliserande praktik, då socialsekreterarens arbete 

på  sikt  ska  hjälpa  klienten  till  att  bli  självförsörjande.   Socialsekreterare  3  menar  att  hennes 

normaliserande  arbete  hjälper  klienterna  i  längden,  hon  ”leder  in  dem  på  rätt  spår”. 

Socialsekreterarnas roll i  klienternas situation kan därför uppfattas som uppfostrande.  Men deras 

uppgift kan inte endast förstås som uppfostrande. På grund av att de utför kontroller och disciplinerar 

oönskat beteende eller handlingar blir deras roll än mer maktfylld.  

Min empiri visar att klienten har chans att utöva makt och utövar makt i mötet och i relationen med 

sin socialsekreterare. Klientens och socialsekreterarens styrkeförhållande,  som Foucault benämner 

det (Hörnqvist 1996), tar sig olika uttryck och är under ständig förändring när förutsättningarna för 

mötet och relationen förändras. Klienten kan ge uttryck för sin makt genom strategier (Dubois 2010, 

Ørvig 2011). Exempel på strategier kan vara att ha kunskap och att vara insatt i regler och riktlinjer, 

inte  acceptera  beslut,  vara  passiv eller  anspela  på  socialsekreterarens  känslor  och försöka att  få 

empati. Klienterna kan också använda sig av små maktuttryck som att ta fram sin mobiltelefon och 

ägna  uppmärksamheten  åt  den  istället  för  socialsekreteraren.  Klienten  verkar  enligt  mina 

observationer ha olika strategier som gör att makten mellan klienten och socialsekreteraren utjämnas 

och ständigt förändras. En strategi som flera intervjuade socialsekreterare kände igen, var att klienten 

gick in i en ”offerroll”. En annan strategi som socialsekreterarna kunde identifiera var att klienterna 

betedde sig tvärt emot offerrollen. Klienterna visade stort driv och engagemang. På det viset kan 

klienter framstå som att de gör vad de kan för att bli självförsörjande. Genom att framställa sig på 

detta sätt, kan det påverka socialsekreteraren att se de klienter som mer ”värdiga” klienter och på det 

sättet få beslut till sin fördel (Ørvig 2011). 

Jag upplever att denna studie förstärker bilden av vad många forskare/ författare i tidigare forskning 

om makt  mellan socialsekreterare och klient  har belyst.  Socialsekreteraren har en stor makt som 

beslutsfattare och med stöd av lagar och organisationen. Som andra forskare och framförallt Dubois 

(2010) har visat, har även klienten makt. Klienterna använder strategier och tillvägagångssätt i mötet 

och  i  relationen  med  socialsekreteraren.  Med  hjälp  av  strategier  kan  klienterna  utjämna 

styrkeförhållandet  mellan  sig  och  socialsekreteraren.  Strategierna  är  klientens  motmakt  och 

motstånd. Klienten kan justera maktobalansen genom sina strategier (Dubois 2010).
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Jag upplever inte det som främmande att klienterna kan anse sig vara i behov av att motverka eller 

utjämna den maktobalansen som finns mellan dem och socialsekreteraren.  Klienter söker sig till 

socialtjänsten och försörjningsstöd för att de befinner sig i behov av ekonomisk hjälp. Det uppstår en 

utsatthet i situationen för klienter då de ombeds berätta om sin ekonomiska situation och sedan bli 

bedömda av någon annan. Att klienter försöker hitta strategier för att inte hamna i ett totalt underläge 

i denna situation kan man se antydningar till i denna studie. Det jag observerat är att makt i mötet 

och  relationen inte  verkar  präglas  av ett  totalt  maktöverläge  från varken socialsekreteraren  eller 

klienten. Jag har svårt att se makt på ett så framträdande sätt i den sociala relationen som Foucault 

beskriver. De maktinslag som finns är självklart de ständigt närvarande kontrollerna samt att  det 

finns disciplinering och maktinslag i form av ett uppfostrande förhållningssätt. 

Denna studie har givit mig nya insikter och nya infallsvinklar när det gäller maktutövning i yrket. 

Det var det som bland annat var ambitionen  med  uppsatsen och arbetet med den.  Makt  är  oerhört 

komplext. Samtidigt har denna studie fått mig att inse att som yrkesutövare så behöver inte makt 

endast  vara  av  negativ  karaktär.  Det  finns  positiva  aspekter  av  makt.  Framförallt  har  det  varit 

betydelsefullt att komma till insikt med att klienter inte är passiva offer som ständigt är i underläge. 

Tvärtom.  Det  har  varit  en tillfredsställande  insikt  och stor  lärdom för  mitt  framtida  arbete  med 

klienter. 

5.2 Förslag på vidare forskning

Arbetet med denna studie har genererat fler frågor än vad jag från början hade. Det hade därför varit 

intressant att göra en större etnografisk studie där forskaren kan följa klient och socialsekreterare 

under en längre tid. En större studie anser jag på ett bättre sätt kan fånga det som jag har haft för  

syfte att undersöka i denna studie, socialsekreterarnas och klienternas relation.  På det sättet hade 

klienterna  kunnat  vara  mer  delaktiga  och  få  ge  sina  upplevelser  av  mötena  och  den  eventuellt 

upplevda makten från deras synvinkel. Det hade varit intressant att få klienternas syn på Foucaults 

maktanalys. Anser de att makt har en lika stor och framträdande roll i mötet och relationen mellan 

socialsekreteraren som Foucault anser? 
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7. Bilagor

7.1 Bilaga 1

Lunds Universitet Socialhögskolan

Hej!

Jag är en socionomstudent från Lunds Universitet som för närvarande skriver min C-uppsats om hur 
makt utspelas mellan socialsekreterare och klient. Syftet med min studie är att undersöka hur makt 
utspelar sig i möten och gestaltar sig i relationen mellan socialsekreterare och klient inom 
ekonomiskt bistånd.

Idén till studien väcktes av reflektioner som jag själv har gjort i samband med mina egna 
erfarenheter som praktikant och vikarie inom ekonomiskt bistånd. Då maktinslag alltid existerar 
inom en myndighet vill jag undersöka närmare på vilka sätt makt tar sig i uttryck.

Jag vänder mig därför till Er med en förfrågan om jag kan komma till Ert socialkontor och få sitta 
med under ett möte mellan socialsekreterare och klient och göra observationer av hur mötet gestaltar 
sig och även efter avslutat möte, ställa kompletterande intervjufrågor till socialsekreteraren om 
upplevelser av mötet.

Studien kommer endast att fortgå under ett möte samt ca 30 minuter efteråt med frågor till 
socialsekreteraren. Jag tänker inte interagera med klienten utan endast observera under mötet. Innan 
observationen börjar kommer jag, i enlighet av forskningsetiska principer, att informera klienten om 
vad mitt syfte med observationen är, hur jag ska använda materialet samt upplysa om min 
tystnadsplikt och samtyckeskravet. Jag kommer att bära ID-bricka från Lunds Universitet så att 
klienten vet att jag deltar i mötet som student.

I enlighet med forskningsetiska krav kommer mitt insamlade material också att redovisas anonymt 
och röjer därför inte vilka personer som har intervjuats eller observerats. Materialet kommer heller 
inte att användas i andra sammanhang än i min C-uppsats. Om intresse finns när studien är klar 
kommer jag att skicka uppsatsen till samtliga kontor som har varit föremål för studien.

Jag hoppas att intresset finns hos socialsekreterare att delta i min studie!

Har Ni några frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare.

Med Vänliga Hälsningar

Rebecka Karlsson 

 rebecka.karlsson.810@student.lu.se

Handledare: Lars Harrysson, Lunds Universitet. lars.harrysson@soch.lu.se
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7.2 Bilaga 2

Observationsguide
Teman under observation.

Vad händer i början av mötet?

Hur ser omgivningen ut?

Hur verkar deltagarna? (humör, känsloyttringar mm)

Vad signalerar deltagarnas kroppsspråk? (tonfall, ansiktsuttryck mm)

Hur fortlöper mötet?

Vad sägs i mötet?

Hur är stämningen? 

Vem styr mötet? 

Utspelas några konkreta maktutövningar?

Hur avslutas mötet?
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7.3 Bilaga 3

Intervjuguide
Teman under samtalsintervjuerna.

Anser socialsekreteraren sig ha makt? Hur tänker socialsekreteraren i så fall om den makten?

Hur kan maktutövningar utspelas i mötet? 

Präglas socialsekreterarens och klientens relation av makt?

Anser socialsekreteraren att klienten har makt? I så fall på vilket sätt? 

Vad finns det för konsekvenser av maktutövning inom ekonomiskt bistånd?

Anser socialsekreteraren att makt kan ha positiva effekter?

Skiljer sig makten åt i början av socialsekreterarens relation med klienten från nu?

Hur påverkar socialsekreterarens språk mötet och relationen?
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