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Abstract 
Authors: Emelie Brinkåker Pantzar and Lovisa Nilsson 
Title: Strategies in communication with involuntary clients – a qualitative research study 
Supervisor: Stig Linde 
Assessor: Lars Harrysson 
  
 
The aim of this study was to examine if social workers use any strategies when communicating 
to young involuntary clients.  
Our study was based on six interviews with social workers who work with young adults in social 
services. We wanted to find out what kind of strategies or methods social workers use in their 
contact with resistant clients and what difficulties they experience when communicating to these 
clients. 
We have analyzed our results with Rooney’s (2009) theory motivational congruence to find out 
if the social workers in the survey use this theory as a strategy in their work with young 
involuntary clients.   
The result of the survey shows that the social workers do not use the theory motivational 
congruence entirely, but we can see that all of the respondents use at least one of Rooney’s 
points. The social workers think it is important to inform the client about the whole situation and 
to be clear with the client. There are difficulties in the work with involuntary clients. The social 
workers believe it is hard to reach silent clients who do not respond to questions in conversations. 
They also find it difficult to create a good relationship with an involuntary client who are 
resistant and who does not agree in the need of being helped.  
 
 
Key words: involuntary clients; social workers; communicative strategies; motivational 
congruence. 
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Förord 
Vi vill framförallt tacka våra intervjupersoner som har ställt upp i vår undersökning. Utan er 

medverkan hade inte vår uppsats varit genomförbar. Vi vill även tacka vår handledare Stig Linde 

som varit ett stöd för oss under skrivandets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett 

fantastiskt samarbete. 
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1. Inledning 
Vi hade båda vår praktik på en socialförvaltning och har erfarenhet av arbete med klienter som 

inte kommit i kontakt med socialtjänsten på frivillig väg. Under vår praktikperiod fick vi sitta 

med i samtal och även hålla egna samtal med klienter. I vissa av dessa samtal har vi upplevt 

motstånd såsom ett aggressivt beteende eller ett passivt beteende från klientens sida. Vi har 

därför blivit intresserade av hur enskilda socialsekreterare tänker och reflekterar kring samtal 

med klienter som visar motstånd på ett aggressivt eller passivt sätt. 

 

Vi har i den här undersökningen valt att fokusera på hur fem socialsekreterare och en 

fältsekreterare samtalar med ungdomar som är ofrivilliga klienter. För att undersöka detta 

kommer vi att lyfta fram en modell som enligt upphovsmannen ska underlätta i arbetet med 

ofrivilliga klienter. Modellen kommer ursprungligen från USA och vi kommer att pröva om den 

kan användas eller om den redan används i svensk praktik.  

 

1.1. Problemformulering  
Ungdomar som träffar våra respondenter kommer i kontakt med socialtjänsten på grund av att 

det har gjorts en anmälan från exempelvis skola, polis eller privatperson om att det finns oro för 

att ungdomen far illa. Ungdomar kan även komma i kontakt med socialsekreterare på grund av 

att de själva ansökt om hjälp eller stöd. Fältsekreteraren i vår undersökning träffar ungdomar 

som hon och hennes kollegor ser mycket ute på gatorna och som de känner att de vill hålla ett 

“extra öga” på. Ungdomar som fältsekreterare möter kan även ha kontakt med en utredare på 

socialtjänsten, men det innebär inte att det är det som utgör anledningen till att fältsekreterare 

håller kontakt med vissa ungdomar. Fältsekreterare ska också göra anmälan till socialtjänsten om 

de är oroliga över att en eller flera ungdomar far illa. 

  

Begreppet ofrivilliga klienter är ett ovanligt begrepp att använda sig av i socialt arbete. Istället 

används ord som fientlig, motstridig, motvillig, omotiverad samt svårnåbar för att beskriva 

klienter som visar motstånd och som inte har kommit i kontakt med socialtjänsten på frivillig väg 

(Rooney 2009, s. 7). Vi har dock valt att använda oss av begreppet ofrivilliga klienter då vi anser 

att det är ett förenklat uttryck som inrymmer det vi vill undersöka. Med ofrivilliga klienter menar 
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vi ungdomar som inte frivilligt valt att mottaga service från socialtjänsten. Det kan innebära att 

ungdomen själv inte valt att ha kontakt med socialtjänsten, men inte har något emot det när man 

väl är där. Ofrivilligheten kan även så småningom gå över till frivillighet eller tvärtom (ibid.). 

 

Att motivera klienter till förändring kan innebära vissa svårigheter. Klienterna kan ha svårt att 

förstå att de har ett problem och att en förändring av deras beteende skulle innebära något 

positivt. Socialsekreteraren kan ses som en inkräktare i klientens liv, där klienten kanske inte 

uppfattar socialsekreterarens välmening. Klienten kan känna att socialsekreteraren representerar 

samhällets och organisationens intresse framför klientens vilja. Att arbeta med ungdomar är även 

komplext då det inte finns några färdiga samtalsstrategier som kan vägleda socialsekreteraren när 

ungdomen visar motstånd genom ett passivt eller ett aggressivt beteende i samtalet (Chui & Ho 

2006). 

  

Det finns en enighet bland forskare om att det är svårare att skapa en god relation med en 

ofrivillig klient gentemot vad det är med en klient som frivilligt sökt hjälp. De strategier som 

socialsekreterare använder sig av vid möte med klienter är anpassade för klienter som frivilligt 

sökt hjälp, men dessa strategier fungerar inte i samtal med klienter som visar motstånd i samtal.  

Då socialsekreterare möter en klient som frivilligt uppsökt hjälp har parterna ett gemensamt mål, 

nämligen att arbeta utifrån det behovet som klienten uppger att den har, vilket underlättar 

samarbetet parterna emellan. Som socialsekreterare är det svårare att skapa en god relation till en 

klient som kommit till socialförvaltningen på grund av tvång. Det krävs en större förståelse, 

menar Cingolani (1984), vad gäller socialsekreterarens kunskap i arbetet med en ofrivillig klient 

då parterna sällan har ett gemensamt mål samt då klientens vilja att samarbeta ofta saknas (ibid.). 

Flera författare menar att det saknas kunskap kring hur man bemöter motstånd i samtal och att 

det är viktigt att uppmärksamma olika strategier på hur socialsekreterare kan gå tillväga då de 

stöter på motstånd hos klienter (Chui & Ho 2006; Cingolani 1984; Rooney 2009). Vidare betonar 

Rooney (2009) att problemen som finns gällande bemötandet av ofrivilliga klienter har 

ignorerats i allt för lång tid och att det därför är viktigt att professionella får vägledning i frågan. 

 

Då socialsekreterare möter motstånd i samtal hamnar de i situationer som inte är helt lätta att 

hantera. En klient kan bli mycket aggressiv i samtal och vara utåtagerande, det kan även vara så 
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att en klient vägrar att samarbeta och undviker socialsekreterarens kontakt. Hur gör man som 

socialsekreterare i sådana situationer, hur bemöter socialsekreterare klienter som inte vill 

samtala? Som flera författare påpekat finns det inga färdiga strategier för socialsekreterare att 

använda sig av då de möter motstånd (Chui & Ho 2006; Cingolani 1984; Rooney 2009). Det 

finns ingen manual eller instruktionsbok som säger hur socialsekreterare bemöter aggression 

och/eller passivitet. Socialsekreteraren får efter egen förmåga hantera de aggressiva och passiva 

ungdomar som personen i fråga möter. Då alla klienter är olika och agerar på olika sätt är det en 

svårighet för socialsekreterare att veta hur de bör agera alla gånger.  

 

1.2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för om socialsekreterare i arbetet med unga 

ofrivilliga klienter använder någon strategi eller några strategier. Genom att intervjua 

socialsekreterare och med hjälp av en teori om motivationskongruens kommer vi att analysera 

om, och i så fall i vilken mån sådana motivationshöjande strategier används.  

  

Våra frågeställningar i undersökningen var: 

• Finns det några strategier för att få ofrivilliga klienter motiverade? 

• Använder sig respondenterna av dessa strategier?          

• Vilka svårigheter för socialsekreteraren kan det finnas i samtal med ofrivilliga klienter? 

 

1.3. Strategi-begreppet  
Vi kommer genomgående i uppsatsen att använda oss av begreppet strategi. Då det är ett begrepp 

som kan tolkas olika och användas på olika sätt har vi i detta avsnitt valt att definiera hur vi 

kommer att använda oss av strategi-begreppet.  

Mintzberg (1998) definierar begreppet strategi på fem olika sätt. Dessa är strategi som plan, 

strategi som knep, strategi som mönster, strategi som position samt strategi som perspektiv. Vi 

har i undersökningen valt att använda oss av Mintzbergs (1998) definition av strategi som plan. 

Med det menas att strategi är en medveten plan över hur socialsekreteraren kan gå tillväga i 

mötet. Strategin är alltså en slags plan över hur samtalet ska se ut mellan socialsekreteraren och 

klienten. Utifrån strategin som plan används olika modeller som ett sätt att prata med klienten. 
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1.4. Socialtjänstlagen (SoL) 

För att få en större förståelse för vad socialsekreterare har för skyldigheter och vad de utgår ifrån 

i deras arbete, kommer vi här att redogöra för delar av Socialtjänstlagen (2001:453). 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att kommunerna har stor frihet att själva bestämma 

vilka insatser som ges. Även när det gäller tillvägagångssätt är det ganska fritt för de olika 

kommunerna, vilket bidrar till att de kan anpassa sitt tillvägagångssätt för att möta individen och 

ta större hänsyn till vad han eller hon vill (Nordström & Thunved 2011, s. 619). 

Enligt socialtjänstlagens (2001:453) 14:e kapitel är alla som arbetar inom myndigheter eller 

verksamheter som berör barn och unga skyldiga att anmäla till socialtjänsten om det finns 

misstanke till att något barn eller någon ungdom far illa. När en anmälan kommer in till 

socialtjänsten görs det en förhandsbedömning på om det finns anledning att öppna utredning 

eller inte. Finns det anledning till att göra en utredning som kartlägger ungdomens behov öppnas 

det en utredning som kan komma att pågå i fyra månader (Clevesköld, Lundgren & Thunved 

2011, s. 163). Anledning till att en utredning öppnas kan vara för att man misstänker att en 

ungdom far illa, till exempel på grund av missbruksproblematik, våld i hemmet och/eller 

kriminalitet (ibid.). 

  
I Socialtjänstlagens (2001:453) femte kapitel står det: 1§ Socialnämnden ska 
- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 
- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn 
och ungdom far illa, 
- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 
alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 
dopningsmedel, 
- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling, 
- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet, Lag (2012:776). 

  
Socialsekreterare träffar ungdomar utifrån samtliga kategorier. Det är alltså ett ganska stort 

område som socialsekreterare arbetar inom. Beteenden hos unga som kan uppfattas som riskfyllt 
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är kriminalitet, missbruk eller annat destruktivt beteende. Eftersom det inte finns någon direkt 

eller absolut definition på riskfyllt beteende får den enskilde socialsekreteraren själv bedöma det 

från klient till klient. Det här kan sätta klienten och socialsekreteraren i en svår situation, då de 

kan ha olika åsikter kring om klienten har problem eller inte. Klienten tycker kanske inte att han 

eller hon har problem med droger på ett sådant sätt att det är farligt, medan socialsekreteraren 

menar tvärtom. De använder inte heller samma språk, på socialkontoret är det lätt att klienten 

diagnostiseras med sitt beteende, till exempel “missbrukare” (Skau 2007, s. 50). Det kan vara en 

diagnos som klienten inte alls känner igen sig i och kan ifrågasätta, vilket kan skapa en 

maktkamp och spänningar i relationen (ibid.). 

 

1.5. Tidigare forskning 
Det sociala arbetet baseras främst på samtal mellan människor. Det är så socialsekreterare kan 

genomföra utredningar och det är även genom samtal som klienterna kan berätta om sin situation, 

sina känslor med mera.  

Under vår praktikperiod har vi upplevt möten med ungdomar som inte vill samtala med 

socialsekreterare. Vi har intresserat oss för hur socialsekreterare samtalar med dessa ungdomar, 

hur de går tillväga och vilka strategier de använder sig av i samtal.  

När vi har sökt efter tidigare forskning har vi inriktat oss på vilken kunskap det finns kring 

samtal med ungdomar som visar motstånd, om det finns några strategier att använda sig av i 

dessa samtal, olika synsätt i samtal samt komplexiteten som finns i relationen mellan 

socialsekreterare och klient. 

 

Vi ger här kort information om vilka personerna är som ligger bakom de artiklar och böcker som 

vi använder oss av i forskningsdelen. Ronald H. Rooney är professor och författare till boken 

Strategies for work with involuntary clients. Rooney tar stöd av tidigare forskning och ger i sin 

bok förslag på strategier i bemötandet av ofrivilliga klienter (Rooney 2009).  Wing Hong Chui är 

högskolelektor på Queenslands universitet och Kit Mui Ho undervisar på ett universitet i Hong 

Kong. Deras artikel handlar om strategier i arbetet med ofrivilliga klienter, den bygger på 

intervjuer med fältsekreterare i Hong Kong (Chui & Ho 2006).  Judith Cingolani, titulerad som 

professor i sociologi och socialt arbete, kritiserar i sin artikel socialsekreterares arbete med 

ofrivilliga klienter och ger förslag på fördelaktiga arbetssätt (Cingolani 1984). Mark Smith är 
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högskolelektor i Edinburgh och har skrivit en artikel tillsammans med tio kollegor, som är en 

blandning av forskare och personer som arbetar inom socialt arbete. Artikeln de har skrivit 

tillsammans bygger på en undersökning om hur man som socialsekreterare kan arbeta med 

ofrivilliga klienter för att få dem att vilja vara engagerade och delaktiga (Smith et al 2012).  

Slutligen använder vi oss av Chris Trotter, professor i socialt arbete, som i boken Working with 

involuntary clients, använder sig av tidigare forskning för att ge information riktad till 

socialarbetare om arbetssätt med ofrivilliga klienter (Trotter 2006). 

 

1.5.1. Okunskap i möte med en ofrivillig klient 
De flesta författarna är eniga om att det saknas kunskap kring hur man bemöter ofrivilliga 

klienter som visar motstånd i samtal, genom aggression eller passivitet (Chui & Ho 2006; 

Cingolani 1984; Rooney 2009). Det är viktigt att uppmärksamma olika strategier angående hur 

socialsekreterare kan gå tillväga då de stöter på motstånd hos klienter (Chui & Ho 2006). Chui 

och Ho (2006) menar att arbetet med ungdomar är komplext då det inte finns några färdiga 

samtalsstrategier som kan vägleda fältsekreterare när en klient visar motstånd genom passivitet 

eller aggression i samtal. I Chui och Hos (2006) undersökning framgår det att ungdomar som blir 

kontaktade av fältsekreterare ofta känner sig diskriminerade och utpekade av dessa personer och 

väljer då att besvara detta genom ett aggressivt eller ett passivt beteende (ibid.). Cingolani (1984) 

menar att de strategier som socialsekreterare använder sig av vid möte med klienter är anpassade 

för ungdomar som frivilligt sökt hjälp, men dessa strategier fungerar inte i samtal med klienter 

som visar motstånd. Rooney (2009) menar att vi inte kan jämföra frivilliga klienter med 

ofrivilliga ungdomar. Det går inte att använda samma samtalsstrategier vid möte med frivilliga 

klienter som med klienter som tydligt visar att de inte vill ha hjälp eller stöd. 

  

1.5.2. Synsätt i mötet med klienten 

Cingolani (1984), kritiserar i sin artikel det terapeutiska synsättet som hon menar präglar 

socialsekreterares arbete med klienter. Socialsekreterare har föreställningar om vad klienten 

behöver hjälp med, och detta synsätt fungerar inte i arbetet med ofrivilliga klienter. Det 

terapeutiska perspektivet är strukturerat på ett sätt som utgår från att klienten vill att 

socialsekreteraren skall hjälpa honom eller henne. Perspektivet utesluter att klienten kan vara 

emot stöd från socialsekreteraren och perspektivet går därmed inte att arbeta utifrån vid möte 
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med ofrivilliga klienter. Cingolani (1984) förespråkar det så kallade “social conflict perspective” 

i arbetet med ofrivilliga klienter. Cingolani (1984) menar att klienten är i konflikt med sin sociala 

miljö. Utifrån det här synsättet går socialsekreteraren in i en viss roll som går ut på att samarbeta 

med klienten och jobba med honom eller henne.  Genom att inte gå emot klientens motstånd 

genom att visa respekt och förståelse kommer relationsskapandet att lösas efter hand. Då 

socialsekreteraren samtalar med en klient är det viktigt att det finns en god relation mellan denne 

och klienten samt att socialsekreteraren inte intar en expertroll utan att det sker ett utbyte 

parterna emellan (ibid.). 

 

1.5.3. Relationens komplexitet 
Chui & Ho (2006) menar att socialsekreterares arbete med att hjälpa ungdomar kan innebära 

vissa svårigheter. Socialsekreteraren kan ses som en inkräktare i ungdomens liv, där ungdomen 

kanske inte uppfattar att socialsekreteraren vill honom eller henne väl (ibid.). Vidare menar Chui 

och Ho (2006) att klienter ofta kan känna att socialsekreteraren representerar samhällets och 

organisationens intresse framför klientens vilja. Även Rooney (2009) menar att det finns en 

konflikt mellan individen och samhället, att socialsekreteraren representerar organisationen, 

samhället och andra istället för klienten. Rooney (2009, s. 38) skriver att ett sätt att lösa 

konflikten som kan uppstå när socialsekreteraren ska representera både samhället och klienten är 

att socialsekreteraren får besluta att den “är ett med klienten”. På så sätt ignorerar 

socialsekreteraren att den även representerar andra intressen. Ett annat sätt att är att utgå från att 

alla parter ska komma överens. Socialsekreteraren får då hitta kompromisser och bortse från att 

det finns intressen som då blir åsidosatta. 

  

Smith et al (2012) menar att brukarmedverkan eller brukarinflytande är en självklarhet för 

socialförvaltningarna att säga att de arbetar efter. Författarna menar dock att det är otydligt hur 

man arbetar med det eftersom bilden på inflytande hos klienterna skiljer sig i hur 

socialsekreterarna skulle beskriva det. Det kan innebära att stödet som klienterna får inte 

stämmer överens med vad de förväntade sig. Smith et. al. (2012) beskriver även att relationen 

mellan socialsekreteraren och klienten skiljer sig från klient till klient. Att socialsekreteraren och 

klienten träffas under gemensamt bestämda förhållanden och att båda parter vet vad de kan 

förvänta sig av varandra i samtalet skulle vara att föredra. I det dagliga arbetet sker det sällan. 
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Relationen mellan klienten och socialsekreteraren är oftast mer ansträngd än så. Relationen 

mellan dem är inte frivillig eftersom klienten kommer till socialkontoret på ofrivillig väg, men 

tvingas att fortsätta gå dit på grund av lagar och regler som gör att socialsekreteraren har ett 

övertag och kan luta sig på lagarna. Det kan göra att klienten redan från början har en negativ 

inställning till kontakten. Författarna menar att för att arbetet med ofrivilliga klienter ska 

förändras till det bättre behöver socialsekreteraren arbeta mer direkt med klienten och skapa en 

god relation (ibid.). Rooney (2009, s. 7) problematiserar socialsekreterarens roll till klienten 

genom att säga att socialsekreteraren inte både kan ha en vägledande relation till klienten 

samtidigt som den har makt över klienten. 

 

1.5.4. Strategier i samtal 
Trotter (2006) menar att det är svårt att undersöka och få ett svar på vilka strategier som fungerar 

i samtal med ofrivilliga klienter, då det är ett forskningsområde som det lyder delade meningar 

om. Dock menar Trotter (2006) att det finns strategier i arbete med ofrivilliga klienter som är 

mer fördelaktiga än andra. Trotter (2006) tar upp begreppet rollförtydligande och med det menar 

han att det är viktigt som socialsekreterare att informera klienten om hans eller hennes roll. Till 

exempel hur socialsekreteraren arbetar, hur organisationen fungerar och vad syftet med deras 

möte är. På så sätt får socialsekreteraren och klienten kunskap om varandras roller och det 

underlättar ett gott samarbete. Trotter (2006) menar vidare att det är betydelsefullt att det är 

klienten som definierar målet med behandlingen samt att socialsekreteraren stöttar klienten,  att 

hon eller han har ett gott bemötande, lyssnar på klienten samt att socialsekreteraren visar empati. 

Då socialsekreteraren verkar som en förebild för klienten lär sig klienten samtidigt vilka regler 

det är som gäller samt vad som är ett acceptabelt beteende och inte.  

 

Vi har i forskningsdelen beskrivit den okunskap som finns i möte med ofrivilliga klienter. Det 

finns en osäkerhet från socialsekreterarens sida vad gäller mötet med en ungdom som visar 

motstånd. Som socialsekreterare skall man vara medveten om att det inte går att använda samma 

samtalsstrategier i möte med en ungdom som är i kontakt med socialsekreteraren på grund av 

tvång som med en ungdom som kommit till socialtjänsten på frivillig väg. Trotter (2006) ger 

förslag på strategier som socialsekreterare kan använda sig av för att hantera motstånd i samtal. 

Han menar att det är viktigt att klienten vet om hans eller hennes roll samt vilken roll 
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socialsekreteraren har, han betonar att klienten skall vara delaktig och att socialsekreteraren skall 

verka som en god förebild. Dock menar författaren att det krävs mer forskning kring ämnet 

ofrivilliga klienter och socialsekreterare behöver mer stöttning och vägledning i deras kontakt 

med dessa klienter. 

  

2. Metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi ansåg att den var användbar för att uppfylla 

vårt syfte med undersökningen. Vi har i uppsatsen undersökt hur socialsekreterare samtalar med 

ungdomar och vi har då valt att lägga tonvikten på ord vid insamling av analys och data (Bryman 

2011, s.340). Detta på grund av att vi vill få förståelse för hur våra intervjupersoner samtalar med 

ungdomar som visar motstånd i samtal. 

Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod menar vi att det skapar en mer rättvis 

eller opartisk bild av undersökningen. Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden 

fokuserar kvalitativa metoder på ord, på så sätt att syftet är att ta reda på deltagarnas 

uppfattningar, samt finns det en närhet som inte uppnås inom kvantitativa metoder. I kvantitativ 

forskning är det forskaren som styr och det är hans eller hennes intressen och funderingar som 

leder undersökningen framåt. Vi menar att kvantitativ forskning inte är till fördel i denna 

undersökning då det inte ger en rättvis bild av respondenternas berättelser. Intervjupersonerna får 

själva redogöra för sina erfarenheter om samtal om hur de bemöter motstånd i samtal utan att vi 

som forskare påverkar och styr respondenternas verklighet (Bryman 2011, s. 371). 

 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare och en fältsekreterare från 

olika socialförvaltningar. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer har vi kunnat gå djupare 

i vår analys om hur fem socialsekreterare och en fältsekreterare bemöter motstånd i samtal och 

hur det kan skilja sig från ungdom till ungdom. Våra respondenter har fått möjligheter att ge sina 

synpunkter gällande deras erfarenheter om samtal med ungdomar. 

May (2001, s.151) menar att fördelarna med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att 

den intervjuade får möjlighet att besvara frågorna på ett friare sätt och att personen inte 

begränsas i svarsmöjligheterna. Vi som intervjuar begränsas inte heller av strukturerade 

frågeställningar. Öppna frågor skapar flexibilitet både för intervjupersonen och den intervjuade 
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eftersom det inte finns något fastställt intervjuschema (May 2001, s. 152). Om vi hade valt 

strukturerade intervjuer hade det inneburit att vi hade haft en viss förförståelse och det kan 

påverka intervjupersonernas svar (ibid.).  Dock menar Andersson och Swärd (2008, s. 238) att 

det kan uppstå begränsningar i semistrukturerade intervjuer som kan vara bra att vara medveten 

om. Dessa hinder kan uppstå på grund av att vi utformar frågorna och på så vis påverkar 

intervjupersonerna som besvarar frågorna men inte ges möjlighet till egna reflektioner, vilket de 

hade fått om vi inte hade haft bestämda frågor (ibid.). Dessa hinder har vi försökt minimera 

genom att i slutet av intervjun fråga intervjupersonerna om de har några frågor eller om det är 

något ytterligare de vill berätta. 

  
Vi har spelat in våra intervjuer med diktafon och en av oss har fört anteckningar under 

intervjuerna. Vi har hållit i tre intervjuer var men vi har båda suttit med i samtliga intervjuer. 

Detta för att vi skulle undvika att prata i mun på varandra och för att den av oss som höll i 

intervjun skulle slippa anteckna och hålla fokus på samtalet istället. 

Nu i efterhand anser vi att det var ett bra tillvägagångssätt då den som satt bredvid och 

antecknade kunde bidra med frågor och funderingar att ställa efter intervjun. Det gjorde att 

intervjun fick ett flyt och den som intervjuade blev inte avbruten. Vi har i alla intervjuer varit 

tydliga med att informera om hur intervjun skulle gå till samt att vi har gett information om hur 

materialet kommer att användas. 

  

Efter varje intervju transkriberade vi materialet så fort som möjligt, då vi hade samtalet färskt i 

minnet. När vi har transkriberat har vi varit noggranna med att skriva ned alla ord som 

personerna i samtalet uppgett. Aspers (2011, s. 56) menar att det är viktigt att få en tydlig bild av 

samtalet och för att detta ska vara möjligt krävs det att alla ord antecknas, även känslouttryck. 

  

2.1. Kodning 

Då vi transkriberat samtliga intervjuer skrev vi ut dem för att tillsammans koda dem. I kodningen 

har vi fokuserat på hur våra intervjupersoner har beskrivit och pratat om de olika teman som vi 

främst var intresserade av.  
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2.2. Urval och avgränsningar 

Vi har intervjuat sex socialsekreterare som arbetar med ungdomar på två olika 

socialförvaltningar. Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval då vi har intervjuat 

personer som är relevanta för undersökningen (Bryman 2011, s. 350). För att komma i kontakt 

med intervjupersonerna har vi ringt och mejlat till socialsekreterare i Skåne för att fråga om de 

var intresserade av att medverka i undersökningen. Då vårt syfte var att ta reda på hur 

respondenterna går tillväga i samtal med ofrivilliga klienter, hade socialförvaltningens 

geografiska läge eller storlek ingen betydelse. Som utgångspunkt hade det heller ingen betydelse 

om det var en man eller kvinna vi intervjuade. 

 

Vi hade problem med att få tag i intervjupersoner, då det var få som överhuvudtaget svarade eller 

ville ställa upp. Detta kände vi stor frustration över och framförallt stress. 

En av våra intervjupersoner arbetar inte som socialsekreterare, utan som fältsekreterare på 

ungdomsfältet i en kommun. Vår ursprungliga plan var att enbart intervjua socialsekreterare, 

men på grund av tidsbrist valde vi att intervjua fältsekreteraren trots att hon inte arbetar som 

socialsekreterare. Fältsekreterarens arbetsuppgifter skiljer sig från socialsekreterares 

arbetsuppgifter. Fältsekreterare för sällan planerade eller inbokade samtal i ett samtalsrum, utan 

träffar och samtalar oftast med klienterna ute på fältet, ofta även av en tillfällighet. Även 

Fältsekreterarens samtal med ungdomar skiljer sig ifrån socialsekreterarnas, både i miljön som 

samtalen utspelar sig i, men också i vad de pratar om, eftersom fältsekreteraren inte gör några 

utredningar. Fältsekreteraren som vi har intervjuat har berättat att hon även har samtal i 

samtalsrum, men inte i utredningssyfte. I efterhand anser vi inte att fältsekreterarens medverkan 

har skiljt sig speciellt mycket från socialsekreterarnas, Hennes arbetsuppgifter skiljer sig åt, men 

hon träffar och samtalar med ofrivilliga klienter precis som socialsekreterarna. Vi anser snarare 

att vårt arbete stärkts av hennes medverkan, vi har lärt oss mycket av hennes roll som 

fältsekreterare och ser hennes erfarenheter som en styrka i vår empiri.  

  

2.3. Tillförlitlighet 
Syftet med undersökningen är att få en förståelse för om socialsekreterare i arbetet med unga 

ofrivilliga klienter använder någon strategi eller några strategier. Vi ville höra socialsekreterarnas 
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egna berättelser om hur de går tillväga i samtal, därför bedömde vi att semistrukturerade 

intervjuer var den bästa metoden att använda oss av. På så sätt har vår undersökning hög validitet 

då vi har undersökt det vi avsåg att undersöka. Vi har försäkrat oss om att vår undersökning 

utförs i enhet med de regler som finns och vi har låtit våra intervjupersoner fått ta del av det 

färdigställda resultatet. Detta är enligt Bryman (2011, s. 354) ett sätt att öka trovärdigheten i 

undersökningen. 

  

Reliabilitet innebär att undersökningen går att upprepa vid ett annat tillfälle och få samma svar 

som vid första tillfället. I kvalitativa studier är det svårt att prata om begreppet reliabilitet, då det 

inte går att komma fram till enbart en bild av verkligheten och det finns ingen absolut sanning 

(Bryman 2011, s. 354). Vi menar att socialsekreterares arbete med ungdomar på socialkontoret 

förändras över tid, vilket gör att det blir svårt att mäta reliabiliteten i vår undersökning. 

Som motsvarighet till reliabilitet i kvantitativ metod, menar vissa forskare att man kan använda 

begreppet pålitlighet i kvalitativa undersökningar. Med pålitlighet menas att det för oss som 

undersöker är viktigt att vara kritiska och ha ett granskande synsätt (Bryman 2011, s. 355). Det 

har vi haft genom att vi i vår undersökning har redogjort för hur undersökningsprocessen sett ut 

från början till slut. Intervjupersonerna har fått möjlighet att besvara frågorna utan att vi lagt in 

egna värderingar i deras svar och vi har gett en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som 

intervjupersonerna haft (Bryman 2011, s. 356). 

  

Det är viktigt att den som intervjuar håller sig så objektiv som möjligt och inte påverkar 

intervjupersonen på något sätt. Som intervjuledare måste man ta hänsyn till en del frågor inför en 

intervju, bland annat vilken roll man har och hur den påverkar intervjupersonen (May 1997, s. 

155). I en av kommunerna som vi har besökt har vi intervjuat tre personer. Dessa personer har vi 

fått kontakt med på grund av att de jobbar på en socialförvaltning där en av oss varit kandidat. Vi 

är medvetna om att det inte är optimalt att den som intervjuar har en personlig relation med 

intervjupersonerna, därför har den andra personen hållit i dessa intervjuer. 
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2.4. Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra etiska principer som man som forskare måste ta hänsyn till 

i sin undersökning. Dessa fyra är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Vi har i denna undersökning tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer på så vis att vi 

enligt informationskravet informerat våra intervjupersoner om undersökingens syfte och att det 

är frivilligt för dem att delta i undersökningen. Intervjupersonerna fick ta del av ett 

informationsbrev innan intervjuerna genomfördes där de blev informerade om hur intervjun 

skulle genomföras. Då vi mötte intervjupersonerna var vi även då noga med att informera om 

syftet med undersökningen samt frivilligheten att delta.  

Enligt samtyckeskravet har vi i informationsbrevet och vid själva mötet informerat 

intervjupersonerna om att undersökningen bygger på deras samtycke och att det är dem som 

bestämmer om intervjun ska genomföras eller inte.  

Vi har även informerat våra intervjupersoner om att de är anonyma i undersökningen enligt 

konfidentialitetskravet. Deras namn kommer inte att nämnas och ingen utomstående kommer att 

få ta del av materialet från intervjuerna då materialet inte kommer att spridas vidare. I 

undersökningen har vi valt att använda oss av fiktiva namn på intervjupersoner för att på så sätt 

hålla alla inblandade anonyma.  

Enligt nyttjandekravet har vi även försäkrat våra intervjupersoner om att materialet ifrån 

intervjuerna inte kommer att användas till något annat än till denna undersökning och materialet 

kommer att raderas när undersökningen är klar.  

  

2.5. Arbetsfördelning 
Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer och även transkriberat majoriteten av dem 

tillsammans. De två sista intervjuerna transkriberade vi enskilt på grund av tidsbrist. Även 

kodning av materialet delade vi upp för att sedan sammanställa det gemensamt. Vi har sökt 

information tillsammans och gemensamt diskuterat texter, artiklar och böcker som varit relevanta 

för vårt arbete. Analysdelen har vi delat upp, men suttit tillsammans när vi skrivit och 

kontinuerligt läst och redigerat varandras texter tillsammans. 
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3. Teori 
Vi har valt att använda oss av Rooneys (2009) teori om motivational congruence. Vi har valt att 

översätta begreppet motivational congruence till den svenska översättningen 

motivationskongruens, med innebörden att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

socialsekreteraren och klienten för att chanserna för att klienten skall vara villig att förändra sin 

situation ska öka. Socialsekreteraren och klienten bör alltså sträva efter ett motivationshöjande 

arbete (Rooney 2009).  

Enligt Rooney är det viktigt att det råder motivationskongruens mellan socialsekreteraren och 

klienten för att socialsekreteraren ska kunna motivera klienten. Rooney menar att 

socialsekreterare, genom att arbeta utifrån teorin om motivationskongruens, kan skapa ett 

effektivare samarbete med ofrivilliga klienter.  Det framgår av Rooney att teorin uppstod till 

följd av att klienter och socialsekreterare inte kunde samarbeta tillsammans, det saknades alltså 

en överensstämmelse parterna emellan.  

Det finns enligt Rooney fyra principer för att uppnå eller främja denna motivationskongruens. 

Dessa är: 

- Valmöjlighet och känsla av kontroll,  

- Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens,  

- Överenskommelser som ökar motivationskongruens   

- Tillförlitlighet kan uppnås genom att klienten är delaktig i processen.  

De fyra punkterna har vi översatt efter egen tolkning på bästa möjliga svenska, nedan kommer vi 

att förklara punkterna närmare. Vi upplever dock Rooneys teori som en aning oklar, då några av 

hans punkter liknar varandra och är svåra att särskilja. Vi har därför valt att göra vår egen 

tolkning av teorin. Vi kommer att beskriva Rooneys fyra motivationshöjande punkter utifrån hur 

vi uppfattar dem. Vi noterar att Rooneys arbete inte sker i svensk kontext, utan i Amerikansk, 

därför utgår han ifrån en annan lagstiftning kring ungdomars misskötsamhet. Vi kommer att 

använda Rooneys teori i vår analys för att på så vis undersöka om respondenterna i 

undersökningen arbetar för att främja motivationskongruens i deras samtal med ofrivilliga 

klienter.  
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3.1. Valmöjlighet och känsla av kontroll 
Den första principen Rooney tar upp är betydelsen av att socialsekreteraren informerar klienten 

om hans eller hennes valmöjligheter. Om klienten enligt lag inte behöver ha kontakt med 

socialsekreteraren skall den informationen framgå. Klienten skall även bli informerad om hans 

eller hennes rättigheter, vad som sker om klienten inte accepterar behandlingarna som erbjuds, 

om det finns andra alternativ och liknande. Rooney menar att för klienter som blivit informerade 

om att sina valmöjligheter och rättigheter ökar förutsättningarna för en lyckad behandling och 

klienten känner självkontroll. Till exempel har en studie gjorts inom behandling av övervikt där 

hälften av klienterna som deltog blev informerade om deras frihet att välja om de ville delta i 

processen eller inte, medan hälften av deltagarna inte fick denna information. Slutsatserna av 

denna studie visade att klienter som fått information om deras rätt att inte delta genomgått 

behandlingen med bättre resultat än de klienter som inte fått denna information (Mendonca & 

Brehm 1983). När det kommer till ofrivilliga klienter har de oftast inte möjlighet att tacka nej till 

en behandling, däremot har de möjlighet att påverka vilken behandling de vill genomgå samt hur 

kontakten med socialsekreteraren skall se ut. Dock bör det noteras att vissa klienter kan uppleva 

sina val som stressande och kanske hellre föredrar att socialsekreteraren fattar besluten, därför 

gäller det som socialsekreterare att tillsammans med klienten göra denna bedömning i den 

situationen hon eller han är i (Rooney 2009).   

 

3.2. Socialisationsmetoder som ett sätt att främja 

motivationskongruens 
Den andra principen Rooney tar upp är socialisationsmetoder. Rooney menar att det mellan 

socialsekreteraren och klienten kan uppstå konflikter då klienten ofta inte är intresserad av att ha 

kontakt med socialsekreteraren och vägrar att acceptera eller respektera de åsikter som 

socialsekreteraren har. En sådan relation saknar motivationskongruens. Socialisationsmetoder 

kan användas för att underlätta konflikter mellan klienten och socialsekreteraren. Genom att 

socialsekreteraren är tydlig med att ge information till klienten om vad som kommer att ske 

under behandlingsprocessen samt vad som förväntas av klienten, ju större sannolikhet är det att 

klienten blir motiverad till att genomgå en positiv förändring. Socialisationsmetoder innebär 

även att socialsekreteraren har ett öppet synsätt och tillåter sig att se många olika sätt för klienten 
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att kunna genomgå behandlingsprocessen. Kärnan med socialisationsmetoder är att 

socialsekreteraren intar en förhandlande roll där hon eller han ger alternativ till klienten, på så 

sätt får klienten möjlighet att vara delaktig och framföra sina åsikter, vilket bidrar till att 

socialsekreteraren och klientens roller formas (Rooney 2009). 

 

Trotter (2006) skriver om rollförtydliganden som påminner om socialisationsmetoderna ovan. 

Det är viktigt som socialsekreterare att informera klienten om hans eller hennes roll, det vill säga 

förklara för klienten varför klienten är där men även berätta om hur socialsekreteraren arbetar 

samt hur socialtjänsten fungerar. Det leder till att socialsekreteraren och klienten får kunskap om 

varandras roller vilket underlättar ett gott samarbete (ibid.).  

 

 

3.3. Överenskommelser som ökar motivationskongruens 
Den tredje principen innebär att socialsekreteraren tillsammans med klienten kommer överens 

om ett gemensamt mål. Mellan socialarbetaren och klienten bör en förhandlingsprocess ske där 

de skriver ned hur klientens kontakt med socialsekreteraren kommer att gå till. 

Socialsekreteraren och klienten kommer överens om vad syftet eller målet med behandlingen är 

och hur detta/dessa mål skall uppnås. Det ska vara tydligt för både socialsekreteraren och 

klienten att veta vilken roll de har. Trotter (2006) menar även han att det är betydelsefullt att 

klienten är med och definierar målet med behandlingen. Vi tolkar det som att Rooney (2009) 

menar att kärnan i denna punkt är att det finns en sammstämmighet mellan socialsekreteraren 

och klienten. Det uppnås genom att socialsekreteraren låter klienten ha inflytande i processen. 

 

Ett problem med denna princip är att det kan vara en svårighet för socialsekreterare att uppnå ett 

gemensamt mål med en ofrivillig klient då klienten i många fall inte håller med om att han eller 

hon behöver hjälp, då han har lite makt att påverka sina mål och då en del aspekter i 

behandlingen inte är förhandlingsbara. 
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3.4. Tillförlitlighet kan uppnås genom att klienten är delaktig i 

processen 
Den fjärde och sista principen som Rooney tar upp är betydelsen av att klienten är delaktig och 

känner att han eller hon kan vara med och påverka behandlingsprocessen. Genom att klienten får 

vara delaktig och påverka behandlingen, menar Rooney att klienten känner tillförlitlighet till 

processen. Om det inte råder överensstämmelse mellan socialarbetare och klient leder det till att 

klienten inte vill leva upp till socialarbetarens förväntningar vilket i sin tur gör att klienten får 

skuldkänslor och känner sig misslyckad. För att öka klientens tillit till behandlingen ges förslag 

på hur socialarbetaren kan gå tillväga. För det första är det viktigt att vara tydlig med vad som 

förväntas av klienten och hur klienten bör göra för att uppnå målet med behandlingen. För det 

andra gör tydliga instruktioner det lättare för klienten att uppnå ett gott resultat. Positiv 

förstärkning av det klienten åstadkommer är betydelsefullt. Att inte ställa för höga krav på 

klienten och inte ge personen i fråga uppgifter som han eller hon inte känner sig trygg i. Sist men 

inte minst är det av betydelse att klienten får vara med och påverka vilka insatser som han eller 

hon är i behov av (Rooney 2009). 

 

3.5. Begrepp 

Vi har valt att benämna våra intervjupersoner som socialsekreterare. Då fem av våra 

intervjupersoner är och tituleras som socialsekreterare och den sjätte tituleras som fältsekreterare 

har vi valt att använda begreppet socialsekreterare texten igenom.  

Vi kommer i vår analys att använda oss av begreppen aggression och passivitet. Eftersom det är 

breda begrepp vill vi beskriva vad vi menar med dem. Med begreppet aggression menar vi att det 

uppstår hot och/eller konflikter i samtalsrummet. Med passivitet menar vi klienter som inte 

svarar på tilltal och frågor eller som väljer att inte dyka upp på inplanerade möten. Passivitet kan 

även innebära att klienten upprepade gånger i samtalen säger “jag vet inte” och liknande för att 

undvika frågor.  
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4. Resultat och analys 
I resultat och analysdelen kommer vi att plocka fram citat från respondenterna för att undersöka 

om de eftersträvar motivationskongruens i samtal med ofrivilliga klienter och i så fall på vilket 

sätt de antingen gör det eller inte gör det. Vi kommer att gå igenom varje enskild respondent för 

att se om respondenterna använder sig av Rooneys (2009) punkter för att uppnå 

motivationskongruens. På så vis kommer vi även se om de använder sig av någon annan strategi. 

Varje respondent har döpts om till en siffra istället för deras namn för att de inte ska vara 

igenkännbara. Vi kommer att använda oss av Rooneys punkter som underrubriker under varje 

respondent. 

 

Vi inleder med att kort informera om respondenternas arbetsuppgifter. Fem av våra 

intervjupersoner arbetar med att utreda ungdomar som misstänks fara illa på grund av sitt eget 

beteende eller i sin hemmiljö. Ungdomar och deras familjer kan även ansöka till socialtjänsten 

själva utifrån sina situationer. Arbetet som utredare innebär att du träffar ungdomen och viktiga 

personer i dennes kontaktnät för att ta reda på vilka behov den unge har som inte tillgodoses. En 

utredning varar i max fyra månader men kan förlängas om särskilda omständigheter uppkommer. 

Ungdomen har kontakt med en eller ett par socialsekreterare under utredningens gång. Det bör 

vara samma socialsekreterare som ungdomen har kontakt med genom hela processen 

(Clevesköld et al. 2011, s. 129). 

Fältsekreteraren som vi har intervjuat beskriver sina arbetsuppgifter som blandade, de handlar 

om att bygga relationer med ungdomar och identifiera ungdomar som befinner sig i en riskzon. 

Fältsekreterarna ska också göra anmälan till socialtjänsten om de är oroliga över att en eller flera 

ungdomar far illa, här bestämmer fältsekreterarna om de ska jobba med ungdomen själva eller 

om de ska göra en anmälan till socialtjänsten direkt.  

 

4.1. Respondent 1 
 
4.1.1. Valmöjlighet och känsla av kontroll 
I citatet nedan kan vi se hur respondent 1 ger klienten en valmöjlighet att vara delaktig eller inte. 

Det skapar enligt Rooney (2009) en känsla av kontroll hos klienten som i sin tur kan verka 
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motivationshöjande. När respondenten uppger att hon då tänker “ja, men nästa gång” ifrågasätter 

vi vilken sorts valmöjlighet hon tycker att hon ger klienten egentligen. Hon ger uttryck för att 

hon kommer att försöka igen, och då blir det ju även den gången på hennes villkor och inte 

klientens, det är alltså inte klienten som kommer till henne av eget val. Det blir istället hon som 

söker upp klienten för att se om han eller hon har ångrat sig då: 
 
För att eftersom det är frivilligt om ungdomarna alltså pratar med oss eller inte så 

handlar det väldigt mycket om att bygga en positiv relation och då är det väldigt 

mycket att känna av situationen, att inte gå på för hårt i början och liksom bygga 

den i flera steg så jag tänker, att tänka långsiktigt är nog ganska mycket min 

strategi om jag alltså träffar en ungdom som har jättedålig attityd mot mig. Att jag 

tänker då, ”ja, men nästa gång”, alltså att man tänker så. (1)  

 

Rooney (2009) menar att om klienten vet om att han eller hon inte är tvungen till att prata med 

respondenten ger det klienten en känsla av självkontroll. Vi märker även att respondenten genom 

handling visar att hon respekterar klientens vilja att inte prata med henne, vilket ska få klienten 

att känna kontroll. Nedan kan vi se hur respondenten ger klienten ett val och respekterar det 

genom att gå därifrån: 

  
(...) som i Eslöv så har vi en grupp ungdomar som vi har jobbat med länge och eh, jag har 

också full förståelse för att dem inte vill stå och snacka med oss, alltså, varje kväll så 

ibland så tar man ju det också och bara säger ”hej hej, kul att se er” och sen så går man 

därifrån. (1) 

  

4.2. Respondent 2 
 
4.2.1. Tillförlitlighet kan uppnås genom att klienten är delaktig i processen 
Rooney (2009) menar att klientens delaktighet i val av insats gör att klienten har större chanser 

att uppnå ett gott resultat, då klienten själv har fått vara delaktig i valet av insats. I citatet nedan 

ser vi hur socialsekreteraren kämpar för att klienten skall få den insats han önskar, samtidigt som 

socialsekreteraren uppger att hon inte anser att det är det bästa alternativet för klienten i fråga. 
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Dock menar socialsekreteraren att klientens delaktighet leder till att personen känner att hans 

åsikter är betydelsefulla vilket gynnar klientens motivation:  
 
Som den här killen som jag inte får tag i, han har ändå sagt att han kan tänka sig en viss 

specifik person som kontaktperson. Ja, och det, jag håller på att snickra på en lösning 

liksom till att få till det. Eh, och att han kan tänka sig att ställa upp, den här specifika 

personen. Så… och det kanske inte är det bästa, liksom, det är inte såhär att det, det här är 

exakt vad den här familjen behöver. Nej, men det här är kanske, kan få honom på rätt 

spår såsmåningom, eller leda till det, en motivationshöjning. (2) 

 

Citatet nedan ser vi som ett sätt att skapa tillförlitlighet hos klienten. Vi ser hur respondenten 

anpassar sig efter vem som sitter framför henne och ställer frågor som är rimliga för klienten att 

svara på. Genom att använda sig av mer konkreta begrepp får klienten en känsla av vad han eller 

hon kan förväntas ge som svar: 

 

(...) att inte ställa för öppna frågor och för stora frågor och försöka hitta exempel eller 

detaljer eller nånting som kan vara konkret. (2) 

 

4.2.2. Valmöjlighet och känsla av kontroll 
I möte med ofrivilliga klienter kan det uppstå situationer med aggression, respondent två berättar 

om en aggressiv situation som kan uppstå vilket leder till att klienten lämnar rummet. Genom att 

respondenten inte tvingar tillbaka klienten till rummet tolkar vi det som att hon respekterar 

klientens val att lämna. Respondenten verkar känna sig rätt lugn kring en sådan situation: 

 

(...) det har ju hänt några gånger liksom att, att nån har blivit väldigt upprörd i samtalet 

och det kan ju vara i förhållande till mig också men då tänker jag mer på föräldrar. Att 

man har sprungit ut och sprungit iväg. Eh, och i det fallet så lät, fick det bero. Liksom det 

fanns möjlighet att prata med henne igen. (2) 
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4.3. Respondent 3 
 
4.3.1. Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens 
Enligt Rooney (2009) är det större chans att uppnå motivationskongruens om klienten vet vad 

som väntar och vad som förväntas av honom eller henne. Genom att använda sig av 

socialisationsmetoder för att få klienten involverad minskar risken för missförstånd och därför 

även risken för att konflikter mellan socialsekreteraren och klienten uppstår. Genom dessa 

socialisationsmetoder tydliggörs även de olika rollerna i rummet. Socialsekreteraren berättar att 

hon kallar hela familjen till möte och ser till att alla får möjlighet att prata och ställa frågor. Detta 

ger klienten och dennes familj en större inblick i processen och utredningen: 

 

Jag tänker att strategin är ju att möta varje, alltså varje individ, tänker jag att. När vi 

träffar, i den situationen som vi har nu så träffar vi ju i regel. Nu har vi ett uppstartsmöte, 

där träffar vi ju hela familjen, eller vi bjuder i alla fall in. Vi kallar ungdom och vi kallar 

bägge föräldrar/vårdnadshavare. Eh och då gäller det att möta varje individ och skapa 

liksom en relation till varje, att liksom… även om det är en person som kan ta jätte 

mycket utrymme i rummet och prata mycket så är det viktigt att tänka på, och fånga upp 

och byta några ord med alla så att alla känner sig sedda. Det vinner man mycket på i 

längden sen tänker jag när man ska, man ska prata vidare med folk. (3) 

 

Respondent tre visar att hon tycker att det är viktigt att förklara och vara tydlig med vad en 

utredning är och varför hon och klienten träffas samt under vilka omständigheter det kommer att 

ske. Respondenten uttrycker även att hon vet vad klienterna vill ha, de vill ha tydlighet. Här kan 

man fråga sig vad respondenten bygger sitt vetande på. Är det för att hon vet om att det är 

motivationshöjande att vara tydlig eller är det för att klienterna uppskattar tydlighet? Det kan 

vara både och, men det hade varit intressant att få reda på hur respondenten säkert kan veta att 

klienterna vill ha tydlighet. Genom att vara tydlig i till exempel vad anmälan gäller och vad som 

är respondentens jobb, är hon även tydlig med vilken roll hon har gentemot klienten:  

 

Jag förklarar ju väldigt noga och är tydlig med vad det är för anmälan, vad det står i 

anmälan eh och vad mitt jobb är och varför de har blivit kallade. Och det tror jag, eller 
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jag vet att det är tydligheten dom vill ha, eh, och sen är det också viktigt att inte gå in i 

deras motstånd.jag förklarar ju väldigt noga och är tydlig med vad det är för anmälan, vad 

det står i anmälan eh och vad mitt jobb är och varför de har blivit kallade. Och det tror jag, 

eller jag vet att det är tydligheten dom vill ha, eh, och sen är det också viktigt att inte gå 

in i deras motstånd. (3) 
 
4.3.2. Överenskommelser som ökar motivationskongruens 
Respondenten berättar i nedanstående citat om en samtalsstrategi som hon använder sig av när 

hon möter tysta klienter. Strategin heter “de tre husen” och bygger på att klienten får berätta om 

hur han eller hon vill att sitt liv ska se ut. Detta genom att socialsekreteraren ritar upp tre hus på 

ett papper, “drömhuset”, “bra-huset” och “huset med bekymmer”. Utefter husen pratar klienten 

och socialsekreteraren om vad som är bra, vad som är klientens dröm att det skulle vara och vad 

som finns för bekymmer i klientens liv. När respondenten berättar om de tre husen kan man tolka 

det som ett sätt att skapa överenskommelser med klienten. Genom att tydligt skriva upp vad 

socialsekreteraren förväntar sig att klienten ska berätta om. Samtidigt som det på ett sätt är 

bestämt vad socialsekreteraren förväntar sig att klienten ska prata om, är det ändå klienten själv 

som bestämmer vad han eller hon vill berätta. I sin artikel har även Smith et al (2012) 

uppmärksammat att informera vad som förväntas av klienten är hjälpsamt i arbetet med 

ofrivilliga klienter. Rooney (2009) menar att detta även ger struktur åt mötet, vilket i sin tur ökar 

chansen att klienten ska känna sig mer motiverad under utredningens gång. Inledningsvis är det 

möjligt att klienten inte känner sig trygg eller att det inte finns något förtroende inför 

socialsekreteraren, men som kan öka ju längre utredningen pågår: 
 
Finns ju också de ungdomarna som kommer hit och är tysta och inte säger så mycket. En 

metod som jag använder mig av, eh, att få tysta ungdomar att och även inte ungdomar 

utan även mindre barn ehm, är de tre husen. (...) (3) 
 

Rooney (2009) menar att genom att skapa överenskommelser ökar chansen att 

motivationskongruens uppnås. Att skapa överenskommelser med en ofrivillig klient kan dock 

innebära svårigheter då klienten inte frivilligt valt att ha kontakt med socialsekreteraren (Rooney 

2009). Det kan vara svårt för ungdomen att förstå eller inse att han eller hon har ett problem och 
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att en förändring skulle vara till personens fördel. Klienten kanske inte uppfattar att 

socialsekreteraren vill honom eller henne väl (Chi & Ho 2006). 

Respondent tre ger uttryck för att samtal med en ofrivillig klient som inte vill ha kontakt med 

socialsekreteraren kan innebära svårigheter och hon ger exempel på hur sådana situationer kan 

hanteras:  
 
Att försöka avdramatisera hela situationen, att få de att känna att det är ingen som 

kommer och nu tänker jag när jag pratar, att det nog är den strategin, den metoden att få 

ungdomen till att förstå att jag kommer inte att bara och inte kommer bli en person som 

kommer sitta och kräva svar. (3) 

 

Respondentens strategi för att hantera klientens motstånd till kontakten är att vara tydlig med att 

hon inte är där för att tvinga klienten till att prata. Citatet kan tolkas som att respondenten menar 

att denna strategi kan göra att klienten känner sig respekterad vilket gynnar ett gott samarbete. 

 

4.3.3. Tillförlitlighet kan uppnås genom att klienten är delaktig i processen 
Nedan ser vi ett citat som innehåller en stor del av Rooneys (2009) punkt om att tillförlitlighet 

ökar motivationen hos klienten. När respondenten berättar för klienten att deras samtal är 

frivilliga och att det inte bygger på tvång gör det att klienten blir medveten om hur situationen 

ser ut och på så sätt får klienten en inblick i själva processen. Detta kan minska klientens 

osäkerhet och känna att han eller hon får mer kontroll. När det gäller känsla av kontroll är ju det 

också något som Rooney (2009) förespråkar för att öka motivationskongruens. Genom att aktivt 

berätta för klienten att det inte är tvång på att svara på frågor ger det klienten en känsla av 

kontroll. På så sätt får klienten reda på att han eller hon kan påverka samtalen och riktningen på 

arbetet tillsammans. Det kan även leda till att klienten känner tillit till socialsekreteraren, 

konsekvenserna av detta kan vara att klienten vill öppna sig och besvara socialsekreterarens 

frågor, om inte under de första mötena, så kanske efter några gånger. Respondenten uttrycker sig 

på följande sätt: 

 

Vara tydlig med att vi kan inte tvinga någon, eh, att det bygger på frivillighet, att vi kan 

inte tvinga de att komma hit och prata, vi kan inte tvinga någon och prata, vi kan inte 
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tvinga genom att komma hit. Vi kan bjuda in dem, man kan säga att ”jag hoppas att du 

kommer välja att komma hit, även om du inte har något att säga så kommer jag ha saker 

att återberätta för dig”. Att försöka avdramatisera hela situationen, att få de att känna att 

det är ingen som kommer och nu tänker jag när jag pratar, att det nog är den strategin, 

den metoden att få ungdomen till att förstå att jag kommer inte att bara och inte kommer 

bli en person som kommer sitta och kräva svar. (3) 
 
Som socialsekreterare besitter man både makt och ansvar, vilket det är viktigt att vara medveten 

om (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). I citatet ovan ser vi även att socialsekreteraren är 

medveten om sin makt på så sätt att hon respekterar klienten och tillåter denne att besvara de 

frågor hon känner att hon klarar av. Då klienten inte känner press på sig att prata ökar 

förmodligen chanserna till att klienten känner tillit till socialsekreteraren vill berätta om sin 

situation för honom eller henne.   

 

4.4. Respondent 4 
 
4.4.1. Valmöjlighet och känsla av kontroll 
Respondent fyra lägger stor vikt vid att vara rak och tydlig gentemot klienten. Genom att vara 

rak och tydlig blir det begripligt för klienten och dess anhöriga anledningen till anmälan och 

samtalssituationen. Genom att vara tydlig med att klienten har rätt att inte svara på frågor och att 

socialsekreteraren inte kan göra något åt det ger socialsekreteraren klienten en valmöjlighet att 

inte svara på frågor som bidrar till utredningen. Klienten får även en valmöjlighet att komma 

tillbaka om han eller hon skulle känna att det skulle behövas. Enligt Rooney (2009) bidrar det till 

att klienten känner att han eller hon får mer kontroll. Känslan av kontroll kan i sin tur underlätta 

för klienten till att känna sig motiverad att fortsätta träffa socialsekreteraren:  

 
Alltså jag, jag jobbar nog mycket med att jag försöker vara rak, eh, inte liksom, att 

man inte försöker gömma undra liksom anledningen till att vi sitter här. De allra 

flesta kommer ändå hit för att det finns en anmäla. Eh, att man försöker inkludera 

alla i rummet i samtalet, att man, jag tror att man kan komma ganska långt genom 
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humor, eh, men också att många utav de ungdomar vi möter, de behöver, tror jag, 

en rakhet och tydlighet vad det är som gäller. (4) 

 
4.4.2. Överenskommelser som ökar motivationskongruens 
I citatet nedan ser vi att det är svårt att skapa gemensamma mål då klienten inte vill ha kontakt 

med socialsekreteraren genom att han eller hon visar motstånd. Det råder ingen 

motivationskongruens mellan socialsekreteraren och klienten då socialsekreteraren och klienten 

inte har en gemensam vilja (Rooney 2009): 

 

Eh, när han väl kommer och säger att han vill ha hjälp så är det ju, rätt så mycket prat om 

att han har lurat oss, att vi inte har förstått honom och när man då är tydlig mot honom 

och säger att ”men så är det inte, vi har vetat hela tiden vad du har hållit på med”, mer 

eller mindre liksom, omfattningen, så… (4) 

 

Om vi ser till Rooneys teori om motivationskongruens innehåller den fyra punkter som ska 

uppfyllas för att det ska råda kongruens mellan socialsekreteraren och klienten. Om inte alla 

punkter efterföljs är det betydligt svårare att arbeta motivationshöjande (Rooney 2009). Kanske 

är det så i ovanstående citat att socialsekreteraren inte har gått igenom alla punkter med klienten 

och att klienten på så sätt inte ser någon anledning till att ha kontakt med socialsekreteraren. 

Klienten kanske inte vet sin egen och/eller socialsekreterarens roll i processen.  

 

4.4.3. Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens 
Rooney (2009) och Trotter (2006) menar att det i mötet med klienter gynnar motivationen om 

socialsekreteraren är tydlig med vilka roller socialsekreteraren och klienten har. Nedan kan vi se 

ett citat där respondenten visar att hon genom utredningens gång tydliggör vilken roll hon har. 

Hon tydliggör också att hon kan bestämma när ett möte är slut och att hon inte tolererar hotelser i 

rummet. Istället för att försvara sig själv eller svara på klientens hot väljer hon istället att avbryta 

det: 

(...) men det har hänt att jag har eh, alltså bett folk att gå. Att nu, ”nu är det här mötet 

klart och nu bokar vi en ny tid eller jag hör av mig men nu går du”. För jag tycker inte 

man ska tolerera, alltså man ska inte acceptera att man blir hotad eller nåt  
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4.5. Respondent 5 
 
4.5.1. Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens 
Då socialsekreteraren samtalar med en klient är det viktigt att socialsekreteraren inte intar en 

expertroll utan att det sker ett utbyte parterna emellan (Rooney 2009). I citatet nedan ser vi att 

socialsekreteraren undviker expertrollen genom att visa förståelse för klienten och inte tvinga 

personen att öppna sig om han eller hon inte känner för det: 

 
Men att försöka bekräfta att det är en konstig situation och att man förstår att personen 

inte vill vräka ur sig hela sitt liv inför någon de aldrig träffat men försöker mer prata om 

“vad är fördelarna med att prata om vad du tycker”, för det är ju egentligen det man 

behöver veta i en utredning. (5) 

 

Socialsekreteraren har i ovanstående citat enligt oss ett öppet synsätt och tillåter sig att olika sätt 

för klienten att kunna genomgå behandlingsprocessen. Socialsekreteraren har en förhandlande 

roll där hon eller han ger alternativ till klienten och låter klienten vara delaktig. Cingolani (1984) 

menar att socialsekreteraren bör gå in i en roll som går ut på att samarbeta med klienten och 

jobba med honom eller henne.  

 

            För att det ska råda motivationskongruens mellan socialsekreteraren och klienten krävs det att 

socialsekreteraren är tydlig med vad som gäller i deras relation (Trotter 2006). I citatet nedan ser 

vi hur socialsekreteraren markerar sin och klientens roller och verkar som en god förebild för 

klienten: 

 

Eh, att försöka ta det lugnt men ändå inte låta honom gå, alltså för långt och säga vad som 

helst, för det är inte okej. Då behöver man markera att man inte kan säga vad som helst, 

när det går till hot, då försöker jag stoppa. (5)  

 

Då respondenten markerar för klienten genom att säga att det här inte är okej, gör det att klienten 

lär sig vad som är acceptabelt beteende och vad som inte är det. När socialsekreteraren är tydlig 
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med vilka regler som gäller samt vad hennes och klientens roller innebär ökar chanserna för att 

uppnå motivationskongruens (Rooney 2009). 

 

4.5.2. Överenskommelser som ökar motivationskongruens 
Socialsekreteraren bör tillsammans med klienten komma överens om ett gemensamt mål. 

Socialsekreteraren och klienten kommer överens om vad syftet eller målet med behandlingen är 

och hur detta/dessa mål skall uppnås. Det finns dock ett problem med denna princip i arbetet 

med en ofrivillig klient. Då klienten i många fall inte håller med om att han eller hon behöver 

hjälp kan det vara svårt som socialsekreterare att hantera denna situationen. Respondent 5 ger 

exempel på hur det som socialsekreterare kan vara svårt att nå fram till klienten och försöka 

skapa överenskommelser: 

  

Visar tydligt genom att dra upp jackan, synas så lite som möjligt. Eh, och svarar, när man 

ställer frågor så är det ”jag vet inte, jag vet inte, jag vill inte prata om det, varför ställer du 

såna frågor” eh, men för det mesta bara ”jag vet inte” och är tyst. Ja, då får man inte ut så 

mycket.. (5) 

 

4.6. Respondent 6 
 
4.6.1. Tillförlitlighet kan uppnås genom att klienten är delaktig i processen 
Smith et al (2012) menar att när socialsekreteraren informerar tydligt från början ökar tilliten hos 

klienten till sin socialsekreterare. Om socialsekreteraren inte är tydlig från början är det stor risk 

att det blir svårt att få klienten engagerad i utredningen senare. Respondent sex uttrycker sig på 

följande sätt: 

 

Eh, och se till att saker och ting inte sker bakom deras ryggar, att de följer med, så 

att det inte blir som ett… så att det inte blir som att jag sitter och planerar nånting 

och sen tror jag att de ska gå med på detta, sen hänger de inte med och är helt 

bara ”va?” sitter som frågetecken. Utan har man den tydligheten och rakheten från 

början till slut så, kommer man också ifrån de ofrivilliga.” (6) 
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Vi tolkar ovanstående citat som att respondenten är väl medveten om vad som höjer 

motivationen hos hennes klienter. Genom att vara tydlig under hela processen med eventuella 

beslut, kommande händelser med mera gör att klienten känner sig delaktig i utredningen vilket är 

en motivationshöjande faktor.  På så sätt kan klienten även få känslan av att han eller hon har 

kontroll över situationen. Det är inte säkert att respondenten medvetet arbetar utifrån Rooneys 

(2009) punkt om tillförlitlighet, utan det skulle kunna vara så att genom att socialsekreteraren är 

tydlig från början och slutligen skapar det en trygghet hos klienten och därför också en känsla av 

kontroll under utredningens gång. 

 

I nedanstående citat tar respondenten upp begreppet genomskinlig, hon vill vara transparent och 

tydlig i sitt arbete med klienten och dess familj och på så sätt menar hon att man kommer ifrån 

ofrivilligheten. När respondenten säger att man kommer ifrån ofrivilligheten kan det tolkas som 

motivationshöjande och att det uppnås genom tillförlitlighet. Enligt Rooney (2009) ökar 

motivationen om klienten är väl informerad vid första mötet men också under tidens gång. Enligt 

Rooney (2009) ökar motivationskänslan hos klienten i takt med att han eller hon blir 

välinformerad, då kan klienten känna tillit till socialsekreteraren: 

 

(...) ser till att de är med på resans gång, en utredning är under en så pass lång tid, det är 

liksom 4 månader. Jag brukar säga att en utredning håller mellan 2-4 månader, eh och då 

är det viktigt att ha med dom under resans gång, att vara genomskinlig i det som ska tas 

upp och inte vara luddig. (...) Utan har man den tydligheten och rakheten från början till 

slut så, kommer man också ifrån de ofrivilliga. (6) 

 

Vi ser det här citatet som att respondenten är väl medveten om vad som krävs för att få klienter 

motiverade och till slut träffas frivilligt från klientens sida. Genom att vara rak och tydlig redan 

från början synliggör hon även vilken roll hon har i utredningen. Genom att hon är rak och tydlig 

hela tiden blir det även enklare att se att hon behåller sin roll gentemot klienten. 
 
4.6.2. Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens 
Respondenten har i tidigare citat uttryckt att hon lägger stor vikt vid att vara tydlig gentemot 

klienterna. Nedan visar hon att hon tycker det är viktigt att vara tydlig även mot sig själv. Vi 

tolkar det som en socialisationsmetod och att hon vill vara säker i sin roll gentemot klienten. 



34	  
	  

Detta tror vi i sin tur gynnar motivationsarbetet eftersom det visar att respondenten på så sätt ger 

ett tydligt intryck till klienten: 

 

(...) jag har en balansgång mellan att vara icke-formell och formell. Eh, så att, jag får inte 

glömma vad det är för uppdrag jag har, men för att få igång en dialog kring varför de är 

där och vidare planering så är det ju, eh viktigt. (6) 
 
 

4.7. Tabell 
För att summera alla respondenter på ett enklare sätt har vi valt att göra en tabell över vilka av 

punkterna våra respondenter använder där vi även har lagt till om de använder sig av någon 

annan strategi.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   Valmöjligh
et	  &	  känsla	  
av	  kontroll	  

Socialisationsmeto
der	  

Överenskommels
er	  

Tillförlitligh
et	  

Andra	  
strategi
er	  

Responde
nt	  1	  
	  

X	   	   	   	   	  

Responde
nt	  2	  
	  

X	   	   	   X	   	  

Responde
nt	  3	  
	  

	   X	   X	   X	   X	  

Responde
nt	  4	  
	  

X	   X	   	   	   X	  

Responde
nt	  5	  
	  

	   X	   X	   	   	  

Responde
nt	  6	  
	  

X	   X	   	   X	   	  
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I tabellen kan vi se att alla våra respondenter använder sig av minst en av Rooneys (2009) 

punkter för att uppnå motivationskongruens. Vad gäller socialisationsmetoder, 

överenskommelser och tillförlitlighet är det enbart en och samma respondent, nämligen 

respondent tre, som använder sig av dessa strategier i samtal med unga ofrivilliga klienter. 

Respondent tre använder sig alltså av alla punkter utom valmöjlighet och känsla av kontroll, som 

tre av de andra respondenterna arbetar efter. Vi kan i teori delen se att det är tre av punkterna 

som betonar vikten av att vara tydlig gentemot klienten, dessa är:  

-Valmöjlighet och känsla av kontroll 

- Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens 

- Tillförlitlighet uppnås genom att klienten är delaktig 

Vi har valt att göra vår egen tolkning av respondenternas sätt att använda sig av tydlighet och 

matchat det till Rooneys punkter. I tabellen kan vi se att den punkt som används flitigast är 

“Socialisationsmetoder som ett sätt att främja motivationskongruens”. De punkter som används 

näst flitigast är “Valmöjlighet och känsla av kontroll” samt “tillförlitlighet uppnås genom att 

klienten är delaktig”. I stort sett alla respondenterna har uttryckt att det är viktigt att vara rak och 

tydlig mot klienten. Detta har vi tolkat som att det bidrar till att klienten känner att han eller hon 

får kontroll över situationen. Genom att respondenterna är tydliga med vad en utredning innebär, 

är de ju även tydliga med att de inte kan tvinga klienterna till att prata eller delta i utredningen. 

Punkten “överenskommelser som ökar motivationskongruens” är det enbart två respondenter 

som använder sig av.   

 

4.8. Respondenternas medvetenhet 
Vi har redan tidigare i analysen varit inne på hur medvetna våra respondenter är angående de 

motivationshöjande punkterna. Socialtjänstlagen (2001:453) ger inga direkta tips eller idéer på 

hur socialsekreterare bör agera eller samtala med ofrivilliga klienter. I SoL 11 kap 3§ kan man 

läsa “Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. 

Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i 

ärendet”. Det här citatet kan tolkas som att utredningen inte ska blir större än vad den behöver. 

Lagen säger också att ingen ska komma till skada. Här kan vi se ett exempel som visar att 

beslutsfattarna har bestämt ramarna för hur en utredning ska bedrivas, men att det är upp till 

varje socialkontor och socialsekreterare att utforma rutiner som stämmer överens med det.  
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Reflekterar respondenterna över vad som är motivationshöjande? Kan vi se att våra respondenter 

reflekterar över deras arbete? Ja, till exempel respondent sex reflekterar över att hon vill vara 

genomskinlig, att klienten ska kunna vara med på resans gång. Hur viktigt det är att inte gå 

bakom ryggen på klienten. Exempel på detta kan vi se nedan: 

 

Att de följer med, så att det inte blir som ett… så att det inte blir som att jag sitter och 

planerar nånting och sen tror jag att de ska gå med på detta, sen hänger de inte med och är 

helt bara ”va?” sitter som frågetecken. (6) 

 

Respondent fyra ger oss nedan två exempel på tydlighet gentemot klienten och att det hjälper att 

vara envis i arbetet med ofrivilliga klienter: 

  
Så jag tror att man behöver vara envis, man behöver vara tydlig med vad vi kan hjälpa till 

med, (4) 

 

Men också att många utav de ungdomar vi möter, de behöver, tror jag, en rakhet och 

tydlighet vad det är som gäller. (4) 

 

Vi kan se att det som respondent sex och fyra uppger även kan återses i SoL 11 kap. Där det står 
att barnet ska få relevant information och har rätt att uttrycka sina åsikter om utredningen.  
 

10 § När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina 

åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. 

Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes 

ålder och mognad. 
Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna 

lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det. 
 

SoL kräver endast att socialsekreteraren ger relevant information, den säger inget om att vara 

tydlig. Här kan man ifrågasätta vad som menas med relevant information?  



37	  
	  

Även respondent tre och fyra för liknande resonemang kring att vara tydlig så att klienterna vet 

vad utredning är och hur länge den pågår. De reflekterar inte över huruvida deras arbetssätt höjer 

motivationen, utan snarare kanske hur det underlättar deras arbete om det inte uppstår konflikter 

mellan socialsekreterare och klient. Genom att vara rak och tydlig visar socialsekreteraren också 

vilken roll hon har och vilken roll klienten har i relation till henne. Detta kan vara ett sätt att både 

medvetandegöra rollerna, men också att de olika rollerna ger dem olika befogenheter. 

Socialsekreteraren har till exempel befogenhet att bestämma när mötet ska avslutas. 

Vi kan även ifrågasätta hur hjälpsam socialtjänstlagen är i det praktiska arbetet. Efter våra 

respondenters svar kan vi tolka det som att det handlar om strategier som de under åren har fått 

erfarenhet av att de fungerar. Strategierna kan tolkas som deras eget sätt att tillämpa 

socialtjänstlagen på ett för dem fungerande sätt i praktiken. 

 

4.9. Arbetssätt eller strategier som går emot teorin om 

motivationskongruens 
Efter sammanställandet av resultatet från undersökningen har vi uppmärksammat att vissa 

strategier som respondenterna har i arbetet med ofrivilliga klienter inte stämmer överens med 

teorin om motivationskongruens. Vi har tagit med denna del då vi vill undersöka om det finns 

andra strategier som socialsekreterarna använder sig av. I följande avsnitt analyserar vi därmed 

citat från respondenterna som inte matchar någon av Rooneys fyra motivationshöjande punkter.  

 

Det första citatet kommer från respondent 2. Hon uttrycker sig på följande sätt: 

 

Alltså försöka hitta någon som har en bra relation med ungdomen, som kan vara en 

trygghet. För att jag tänker att det finns en anledning till att hon reagerar som hon gör och 

varför hon inte vill ha kontakt med mig och då kan det vara trygghet att ha en annan 

vuxen som inte är föräldrarna också med sig. Så där har jag hanterat det så att jag 

försöker ta hjälp av henne och sen så säger hon inte så mycket mer ändå, men det blir i 

alla fall inte, alltså hon blir inte lika utsatt, som när hon sitter själv med mig. (2) 
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Ovanstående citat innehåller inte någon av Rooneys motivationshöjande punkter. Vi frågar oss 

om detta är ett sätt för socialsekreteraren att inte ta tag i problemet själv? Det här citatet kan 

ifrågasättas utifrån varför respondenten väljer att ha en utomstående person som på ett sätt ska 

utföra respondentens arbete med ungdomen.  Hur vet hon att det fungerar bra/bättre? Vem är den 

andra personen? I detta citat kan man även ifrågasätta klientsäkerheten, hur påverkas den av det 

här arbetssättet? Klienten har en relation till respondenten, trots att arbetet tillsammans inte 

fungerar. När respondenten lämnar över ärendet till någon annan ska klienten bygga upp en 

relation till den nya socialsekreteraren också. Vi har inga vidare kunskaper hur respondenten rent 

praktiskt menar med att “ta hjälp av en utomstående”, ifrån citatet kan man förstå det som att det 

underlättar mer för respondenten än för klienten eftersom klienten inte säger så mycket mer ändå. 

Kanske respondenten använder sig av den andra utomstående personen för att hon känner sig 

osäker/obekväm inför en klient som inte vill prata. Respondenten “försvarar” sig dock genom att 

säga att klienten inte blir lika utsatt när det finns en utomstående person som har en relation till 

klienten närvarande. Behövs det en person till i rummet för att få klienten engagerad eller 

motiverad?  

 

Mellan socialsekreteraren och klienten kan det uppstå spänningar då klienten oftast inte är 

intresserad av att ha kontakt med socialsekreteraren och inte respekterar socialsekreterarens 

arbete. En sådan relation saknar motivationskongruens (Rooney 2009). I citatet nedan kan vi se 

att respondent 1 inte upplever hotfulla uttryck så allvarligt: 

 

Om en ungdom kommer och ställer sig och ungefär ja, sådär ”jag ska fan döda dig” 

ungefär. Det får vi höra ganska ofta, och då kan man ta det på ett annat sätt än vad jag 

tror i ett möte och det är formellt liksom. Eh, så jag tror att där har vi en fördel, som jag 

upplever det i alla fall. (1) 

 

Respondent 1 uppger att det händer ganska ofta att hon får höra uttryck som “jag ska fan döda 

dig”. Citatet kan tolkas som att respondenten har ett öppet synsätt och accepterar klientens frihet 

att uttrycka sig. Dock finns det en spänning i relationen mellan socialsekreteraren och klienten 

och vi frågar oss om respondentens sätt att agera inte strider mot Rooneys teori? Ska man som 

socialsekreterare acceptera att klienten kan säga vad som helst? Trotter (2006) menar att 
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socialsekreteraren skall fungera som en förebild som stöttar klienten, ha ett gott bemötande, vara 

lyhörd samt visa empati. Vidare pratar Trotter (2006) om rollförtydliganden som påminner om 

Rooneys (2009) socialisationsmetoder. Socialsekreteraren skall vara tydlig med vilken roll hon 

har samt vilken roll klienten har i det hela (Trotter 2006). Socialisationsmetoder innebär att 

socialsekreteraren arbetar på ett sätt som får klienten att få kunskap om själva processen, det vill 

säga vilken roll han och socialsekreteraren har, vilka regler som gäller, syftet med kontakten och 

så vidare. Citatet ovan menar vi bryter mot Rooney och Trotters resonemang på så sätt att det 

saknas motivationskongruens i deras kontakt.  

 

I nästkommande citat går socialsekreteraren och modern bakom ryggen på ungdomen genom att 

inte ge information till honom om vad som kommer att ske. Ungdomen har på så sätt ingen 

kontroll över situationen och han saknar känslan av att vara delaktig i processen, vilket Rooney 

(2009) menar är oerhört viktigt att vara som klient.  

 

Jag har en ung kille som kom instudsande och var, vi hade lurat hit honom, eller vi och vi. 

Men alltså jag visste att mamma hade lurat hit honom för att han, hon hade gjort en 

ansökan, eh sen kom det in en polisanmälan nästan, alltså bara nån vecka efter eller några 

dagar efter hon hade gjort ansökan. Eh, så jag hjälpte ju faktiskt till att upprätthålla 

litegranna den lögnen som mamma hade serverat för att det var viktigt att få hit honom, 

att jag var inte så jättetydlig med att ”vi har inlett utredning för att din mamma har gjort 

en ansökan” utan att man ibland kan vara lite, ibland kan det finnas en vits med att va lite 

flytig. Jag tror att man vinner väldigt mycket på och vara tydlig i så stor utsträckning som 

möjligt men att va lite flytig i gränserna kring hur han verkligen hade blivit aktuell. Men 

han blev jättearg. (3) 

 

I citatet kan vi se att otydlighet och osanningar från socialsekreterarens sida inför ungdomen kan 

leda till att ungdomen blir arg och känner sig orättvist behandlad. Respondenten menar att det 

kan vara till fördel att vara lite “flytig” ibland inför klienter. Men på vilket sätt menar 

respondenten att det är till fördel att vara “flytig”? I citatet blev konsekvenserna av 

socialsekreteraren och moderns åtgärder att ungdomen blev arg. Om socialsekreteraren istället 
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hade varit tydlig mot ungdomen redan från början och talat om för honom vad som kommer att 

ske och varför, kanske ungdomen hade reagerat på ett mer positivt sätt. 

 

4.10. Motivationskongruens och tidspress 
Då socialsekreterare utreder ungdomar som far illa är utredningstiden satt till max fyra månader. 

Utredningstiden kan förlängas om särskilda omständigheter uppkommer (11 kap. 2§ 

Socialtjänstlagen). Arbetet med ofrivilliga klienter är kämpigt på så sätt att ungdomen inte 

kommit till socialtjänstens kännedom på frivillig basis. Att få ungdomen att acceptera kontakten 

med socialsekreteraren och vilja förändra sin situation kräver därför mycket arbete från 

socialsekreterarens sida. Respondenterna i undersökningen träffar ofta aggressiva och passiva 

klienter. Majoriteten av respondenterna uppgav att arbetet med passiva klienter som sitter tysta i 

samtal är svåra att nå och kräver mer tid. Här är två citat som ger exempel på detta: 

 

Ehm, jag tycker de tysta barnen och ungdomarna är svåra. Jag har själv jättesvårt att för 

de som inte säger så mycket, som inte pratar så mycket. De får man liksom jobba mer 

med. (3) 

 

En annan respondent uttrycker sig på följande sätt: 

 

Men visst, det är inte så att jag har, man får dom till att öppna sig i första samtalet, man 

måste, man får ge det tid också. Eh, varför skulle dom öppna sig för mig vid första mötet 

för? Alltså så är det, det är bara att utgå från sig själv, utan man måste ge det tid och vara 

genuint intresserad. (6) 

 

Dessa två respondenter uppger att det tar tid att skapa en kontakt med passiva klienter. Vi tolkar 

ovanstående citat som att det därför kan vara svårt att hinna med att uppnå motivationskongruens 

mellan socialsekreteraren och klienten. Kanske krävs det mer tid än fyra månader för att skapa en 

god kontakt. Viktigt att notera är att teorin om motivationskongruens har sin utgångspunkt i USA 

där socialtjänstens arbete skiljer sig från socialtjänstens arbete i Sverige, för att tillämpa teorin i 

svensk kontext krävs det en medvetenhet om detta och att teorin anpassas på ett sätt som gör det 

möjligt att använda den inom tiden på fyra månader.  
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I vissa fall är det så att en socialsekreterare som är handläggare i ett ärende som inte är slutfört 

säger upp sig från arbetet av olika orsaker, vilket leder till att någon annan i personalen får ta 

över hans eller hennes ärende. Hur påverkar det motivationskongruensen som uppnåtts eller inte 

uppnåtts? Nedanstående citat ger exempel på en situation där socialsekreteraren inte kommer att 

säga upp sig, utan istället lämna över uppdraget till någon annan i personalen som hon upplever 

kan hantera ärendet på ett bättre sätt. Vi tolkar citatet som att respondenten har “gett upp”. Hon 

har lämnat över till någon annan som ska försöka nå klienten. Vi kan se att det är bra att man 

som socialsekreterare känner till sina begränsningar i vissa ärenden och lämnar över uppdraget 

på någon annan. Men vi frågar oss ändå vad det gör med motivationen att lämna över ett uppdrag 

på en annan? Trots att klienten och respondenten inte verkar ha fungerat, är det nu någon annan 

socialsekreterare som ska försöka skapa motivationskongruens med klienten. Respondenten 

uttrycker sig på följande sätt: 

 

(...) alltså du kanske får släppa det. Eh, han är, han, jag har inte släppt honom. Men jag 

lägger det uppdraget på någon annan att försöka nå honom. Jag fortsätter inte göra det 

utan jag får göra en bedömning utifrån den informationen jag har. (2) 

 

Citatet kan tolkas som att socialsekreteraren och klienten inte uppnått motivationskongruens då 

kontakten mellan socialsekreteraren och klienten brister. Frågan är om det är positivt för klienten 

att slussas över till respondentens kollega. Risken är att klienten känner sig misslyckad och 

tappar hoppet genom att tvingas börja om från början med en annan socialsekreterare. På vilket 

sätt skulle kollegan lättare kunna nå klienten? Vi tror inte att det är hos socialsekreteraren 

problemet ligger och vi frågar oss om det verkligen är en bra idé att lägga över ärendet på någon 

annan, det kanske kan vara bra om socialsekreteraren tar kontakt med sina kollegor och 

diskuterar ärendet tillsammans. Klienten i fråga kanske har svårt att öppna sig för nya människor 

och behöver tid till att lära känna socialsekreteraren.  
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5. Avslutande diskussion 
Vi har undersökt om socialsekreterare i arbetet med ofrivilliga klienter använder någon strategi 

eller några strategier. Vi har analyserat respondenternas svar utifrån teorin om 

motivationskongruens (Rooney 2009).  

 

Enligt Rooney finns det fyra motivationshöjande punkter som kan hjälpa socialsekreterare i deras 

arbete för att uppnå motivationskongruens. I vår undersökning har det visat sig att ingen av 

respondenterna använder sig av samtliga fyra punkter. Det är större chans att 

motivationskongruens uppnås om socialsekreteraren använder sig av samtliga punkter (Rooney 

2009). Bland de som använder sig av mer än en punkt har de uttryckt att det är viktigt att vara 

tydlig och få klienten att hänga med för klientens skull. De verkar alltså sätta klientens 

upplevelse i första hand och reflekterar aktivt över hur viktigt det är att klienten är delaktig i 

utredningen.  Vi kan i respondenternas svar se att de inte använder några begrepp från Rooney, 

men vi kan se att “vara tydlig” ses som en strategi för att motivera ofrivilliga klienter. Vi har 

efter sammanställandet insett att det är tre av punkterna som betonar vikten av att vara tydlig 

gentemot klienten. Vi har valt att göra vår egen tolkning av respondenternas sätt att använda sig 

av tydlighet och matchat det till Rooneys punkter.  

 

            Resultatet av undersökningen visar att det kan uppstå situationer då socialsekreterare upplever 

svårigheter i samtal med ofrivilliga klienter. Då klienten inte frivilligt valt att ha kontakt med 

socialsekreteraren krävs det mer arbete från socialsekreterarens sida för att få ungdomen att vilja 

förändra sin situation. Det kan enligt oss vara anledningen till att punkten “överenskommelser 

som ökar motivationskongruens” är den punkt som används minst av respondenterna. 

Respondenterna anser att det är svårare att samtala med tysta klienter som är passiva i samtal, då 

det är svårt att få ut information från klienter som inte vill prata.              

 

Vi kan se en del likheter vad gäller respondenternas strategier i samtal med ofrivilliga klienter, 

men vi ser även skillnader. Likheten är att respondenterna vill vara tydliga mot klienten och att 

klienten ska få valmöjligheter i processen och kunna vara med och påverka sin situation. Dock 

ser vi att respondenterna till stor del använder sig av egna strategier som de lärt sig fungerar bra i 
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samtal med ofrivilliga klienter. Vi tolkar det som att respondenterna inte följer en viss teori eller 

mall för hur ett samtal bör gå till, utan att de istället, kanske genom erfarenhet lärt sig hur olika 

situationer kan hanteras.  

 

Vi anser att Rooneys teori går att tillämpa i svensk kontext då vi ser att respondenterna använder 

sig av en del av hans punkter. Dock tror vi inte att de gör det medvetet, då de i sina svar inte 

använder sig av hans begrepp. Vi vill poängtera att resultatet bygger på ett intervjutillfälle, det är 

möjligt att respondenterna använder sig av flera av punkterna, eller använder dem på olika sätt. 

Som vi nämnt tidigare tror vi inte att respondenterna känner till teorin om motivationskongruens, 

i alla fall arbetar de nog inte efter den medvetet. Det är nog så att respondenternas tidigare 

erfarenheter i arbetet med ofrivilliga klienter formar hur de är som socialsekreterare och att deras 

synsätt och strategier därmed kan skilja sig åt. 

 

Vad krävs för att modellen ska kunna implementeras i det svenska sociala arbetet? Utrymmet av 

en modell att arbeta efter finns, eftersom det inte finns någon uttalad modell för socialsekreterare 

att använda sig av i arbetet med ofrivilliga klienter. Vi har utifrån respondenternas svar 

uppmärksammat att de upplever vissa svårigheter i samtal med passiva klienter, eftersom de är 

svåra och nå och kräver mer tid. Det tolkar vi som att det finns ett utrymme av en modell som 

kan underlätta det arbetet. Styrkor som vi ser med modellen är att den inte är så krånglig att 

förstå. Det som leder till motivationskongruens är bland annat att få klienten att känna sig 

delaktig och bra kommunikation med klienten. Det är inget konstigt för socialsekreterare att 

förstå, eftersom det också underlättar deras kontakt med klienten. 

Då vi ser ett utrymme av en modell som kan underlätta för socialsekreterare i kontakt med 

ofrivilliga klienter anser vi att Rooneys modell kan tillgodose detta behov. Vi ser att Rooneys 

modell kan tillämpas och anser att det hade varit intressant att forska vidare om hur modellen kan 

tillämpas i praktiken.  
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7.1. Bilaga 1: Informationsbrev 
Hej! 

  

Vi heter Emelie Brinkåker och Lovisa Nilsson. Vi läser sjätte terminen vid Socialhögskolan, Lunds 

universitet. Vår handledare heter Stig Linde. Vi ska ta reda på hur socialsekreterare går tillväga i samtal 

med ofrivilliga klienter. Med ofrivilliga klienter menar vi ungdomar som inte frivilligt valt att mottaga 

service från socialtjänsten. Vi kommer att fokusera på ungdomar som tydligt visar att de inte vill ha 

kontakt med socialtjänsten genom passivitet och aggression i samtal med socialsekreterare. 

Våra frågor kommer att handla om hur socialsekreterare går tillväga i samtal med ungdomar och om det 

finns några strategier kring tillvägagångssätt i sådana samtal. 

Vi kommer att använda oss av diktafon vid intervjun, men materialet kommer att raderas efter vår 

undersökning är färdig. Det kommer inte heller att spridas vidare. Vi kommer att använda oss av fiktiva 

namn och städer på våra intervjupersoner, ni kommer alltså att vara anonym i vår uppsats. 

  

Om ni har några frågor, kontakta oss på: 

Emelie.brinkaker-pantzar.664@student.lu.se 

Lovisa.nilsson.151@student.lu.se 

Handledare: Stig Linde, stig.linde@soch.lu.se 

  

  

Vi är tacksamma för att ni vill ställa upp i vår undersökning! 

  

Med vänliga hälsningar 

Emelie Brinkåker & Lovisa Nilsson 

  

  

 

 

 

 



47	  
	  

7.2. Bilaga 2: Intervjuguide 
-          Informera: Vi heter Emelie och Lovisa, och läser sjätte terminen vid Socialhögskolan Lunds 

universitet. Vår handledare heter Stig Linde. Vi ska ta reda på hur socialsekreterare går tillväga i samtal 

med ofrivilliga klienter. Vi är jättetacksamma över att du har ställt upp på den här intervjun! Vi kommer 

att använda oss av diktafon, men materialet kommer att raderas efter vår undersökning är färdig, det 

kommer inte heller spridas vidare. Vi kommer att använda oss av fiktiva namn och städer på våra 

intervjupersoner, du kommer alltså att vara anonym i vår uppsats. Du kommer också att få ta del av 

materialet om du vill. Jag kommer att hålla intervjun idag, och Emelie/Lovisa kommer anteckna och 

lyssna. Frågor inledningsvis? 

-          Vi tänkte börja intervjun med att ställa några bakgrundsfrågor: Namn, Ålder, antal år som 

socialsekreterare, har du jobbat inom olika områden? 

-          Vi har valt att inrikta oss på ofrivilliga klienter. Dessa klienter visar tydligt att de inte vill ha kontakt 

med socialtjänsten genom motstånd, till exempel passivitet och aggression i samtal. Har du någon 

erfarenhet av det? 

-          Kan du berätta om situationen/situationerna? Hur hanterade du det? 

-          Visste du hur du skulle hantera det? Hur reagerade du då? 

-          Hur känner du i en sådan situation? 

-          Finns det några specifika strategier som man kan använda sig av för att hantera det? - Har ni någon 

rutin på arbetsplatsen om hur ni ska gå tillväga i sådana samtal? 

-           Pratar ni om hanteringen i samtal med passiva och aggressiva klienter med kollegorna? 

-          Hur förhåller du dig till konflikten som kan uppstå mellan klientens vilja och organisationens krav? 

-          Hur stort inflytande har organisationens krav på dig under samtal? 

-          Känner du till MI? Är det något som du anser vara användbart i samtal med ofrivilliga klienter? 

  

  

  
 


