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Abstract 

Author: Anna Ström  

Title: A study of the investigating social secretaries experiences of exercising 

power and helping relationships in working with their clients - adult addicts 

Supervisor: Johan Cronehed 

Assessor: Jan Magnusson 

 

The aim of this qualitative study was to explore the factors of authority and of 

power and how these factors effect the relationship between social workers and 

their clients from the social workers point of view. Four semi-structured 

interviews were conducted with social workers from an Investigative Unit for 

Adults with Substance Abuse within the Municipal Social Services. The data was 

analysed by using Skau´s theories with reference to the balance between helping 

and using power in the interactions with clients, as well as Lipsky’s theories on 

discretion and bureaucracy. The study showed social workers’ experience and 

thoughts concerning authority related relationships. Two main processes were 

defined that influence the relationship between social worker and client. The first 

process was the social workers’ obligation to follow rules, laws and frameworks. 

The second process pertained to social workers’ ability to meet each client’s 

individual needs and being able to offer suitable support. These two processes are 

on different sides of a spectrum with the amount of authority being exercised and 

the amount of help given being on opposite ends. The room for manoeuvre 

between these two processes was shaped by the social workers’ different patterns 

of action. The social workers’ patterns of action expressed various aspects of 

power and were in part based on their experience and personal values.  

 

Keywords: social workers, power, the relevance of authority in relationships, 

bureaucracy 
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1 Inledning 

I detta stycke tar jag upp olika saker som kan påverka socialsekreterares 

maktutövande och hjälpande relationer i arbetet med sina klienter. Dels utifrån att 

det finns olika handlingstyper och förhållningssätt hos socialsekreterare, dels 

utifrån hur evidensbaserade metoder är uppbyggda i förhållande till klienters 

individuella stöd och hjälpbehov. 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till studien handlar om att problematisera socialsekreterares 

upplevelser av maktutövande och hjälpande relationer i arbetet med sina klienter 

som i detta fall är vuxna missbrukare. Socialsekreterares uppdrag inom 

socialtjänsten formas av två motsättande processer enligt Billquist (1999, s.64ff). 

Dels i att organisationen har olika former av ramar, regler och lagar att förhålla 

sig till, dels i deras egna moraliska och normativa aspekter. Beroende på vilken 

erfarenhet och värdering socialsekreterare har, samt hur de väljer att prioritera så 

skapas deras personliga handlingsutrymme (Ibid). 

 

Svensson, Johnsson och Laanement (2008, s. 20-24) beskriver i deras forskning 

fyra olika handlingstyper som kan vara viktiga i olika avseenden inom socialt 

arbete och som kommer från Max Webers forskning. Målrationell handling är när 

socialsekreterare tydligt vet varför något görs för att uppnå något, exempelvis att 

fatta ett beslut om behandling, behandlingen är då målet. Värderationell handling 

är att själva handlingen är i fokus, att socialsekreteraren inte bara påpekar det som 

ska göras utan att hon eller han faktiskt också utför själva handlingen. 

Värderationell handling inbegriper även förmågan att kunna reflektera över sin 

professionsmakt. Affektiv handling bygger däremot inte på en helt medveten 

känsla då socialsekreteraren handlar utan att fullt ut tänka rationellt på det som 

socialsekreteraren gör. Traditionell handling är när socialsekreterare gör saker för 

att till exempel alla andra brukar göra det i enlighet med; för att så har vi alltid 

gjort (Ibid). 
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Enligt Svensson, Johnsson och Laanement (2008, s.25-26) finns det fyra 

förhållningssätt för tjänstemän inom sektorn socialt arbete. Det ena 

förhållningssättet bygger på att socialsekreteraren följer regler och riktlinjer som 

organisationen har. Det andra handlar om att försöka förändra inifrån och ut 

genom att försöka vidga sitt handlingsutrymme för att organisationen ska 

förändras i takt med samhällets behov. Det tredje förhållningssättet handlar om 

det motsatta, att socialsekreteraren försöker skapa förändringar utifrån och in 

genom att väcka allmän debatt. Det fjärde och sista förhållningssättet är att 

socialsekreteraren hittar egna lösningar på problem och undviker att påtala 

problemen. (Ibid).  

 

Enligt Svensson, Johnsson och Laanements (2008, s.16-20) formar och använder 

socialsekreterare sitt handlingsutrymme genom att tolka de individuella faktorerna 

hos klienten i samspel med organisationen samt genom egna erfarenheter och 

bedömningar av den aktuella situationen. Detta så länge det finns kunskap och det 

är ekonomiskt och materiellt försvarbart. Att fatta beslut kan vara lätt men 

socialsekreterare måste hela tiden tänka på konsekvenserna av sina beslut, kunna 

reflektera över sin relation till makt och maktutövning samt kunna försvara varför 

de kom fram till just det beslutet (Ibid). 

 

Standardiserade metoder som exempelvis ASI-intervju används vanligtvis och 

bidrar till ett mätbart och evidensbaserat resultat på vetenskaplig grund enligt 

Jacobsson och Martinell Barfoed (2016, s.323ff). Det kan exempelvis vara ett 

frågeformulär med ett antal frågor som ställs till klienterna. Alla klienter får 

likadana frågor och risken för att socialsekreterare missar att fråga om något 

livsområde minskar. Hos majoriteten av socionomer som vill hänga med och 

framstå som legitima i sin yrkesroll brukar spridningen av nya evidensbaserade 

metoder vara ganska enkla (Ibid). Enligt Martinell Barfoeds forskning (2014, s. 6-

9) är fördelen med standardiserade metoder dels att det går bra att föra statistik på 

den evidensbaserade metoden och dels att det är bra struktur och rättssäkert. 

Standardiserade metoder har hög detaljeringsgrad som omfattar många frågor 

eller påståenden, vilket signalerar framtidstro och ökad professionalitet (Ibid).  
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Enligt Jacobsson och Martinell Barfoed (2016, s.315ff) är nackdelar med 

evidensbaserade metoder att det går åt mycket tid och det finns en risk med att 

socialsekreteraren endast utgår från de frågor som finns i frågeformulären och 

missar att vara uppmärksam på viktig information som inte framkommer i 

frågeformulär. Socialsekreterares personliga profession baserad på erfarenhet 

avtar i steg med systematiseringen enligt Jacobsson och Martinell Barfoed (2016). 

Socionomer och Socialstyrelsen är inte alltid överens i vad som är den bästa 

metoden för att till exempel få fram vilken insats som är den bästa för klienterna 

(Ibid). 

 

Det uppstår enligt Martinell Barfoed (2014, s. 6-9, 17-19) en risk att 

socialsekreterare använder mer makt än vad ärendet kräver. Dessutom finns det en 

risk att bemötandet till klienten blir opersonligt och stelt om socialsekreteraren 

inte har god erfarenhet av att göra en ASI-intervju och kan mjuka upp stämningen 

lite samt ge bra instruktioner om hur det kommer att gå till vid en ASI-intervju så 

att klienten kan känna sig trygg (Ibid).  

 

Socialsekreterare kan välja att avstå från vissa delar av ASI-intervjun enligt 

Jacobsson och Martinell Barfoed (2016, s.315ff) som bedöms vara mindre 

fungerande. Detta kan dock innebära att det uppstår problem på organisationsnivå, 

eftersom arbetet inte anses vara lika rättssäkert om delar av ASI-intervjun saknas 

då den inte går att mätas med andra ASI-intervjuer. Dessutom skulle ett sådant 

arbetssätt bidra till svårigheter att få fram evidensbaserade metoder och föra 

statistik, om utförande och arbetssätt skiljer sig åt mellan olika socialsekreterare, 

exempelvis om socialsekreteraren väljer att inte fråga om vissa livsområden utan 

endast koncentrerar sig på områden klienten säger sig ha problem med (Ibid).  
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1.2 Problemformulering  

Socialsekreterarens makt att forma sitt handlingsutrymme kan enligt Kullberg 

(1994) vara till både fördel och nackdel för den enskilde klienten då olika 

socialsekreterare gör olika bedömningar av liknande situationer på grund av deras 

personliga tolkningar och erfarenheter. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008, s. 55, 70) kan socialsekreterares handlingsutrymme begränsas eller vidgas 

beroende på hur mycket frihet organisationen ger socialsekreterare och hur chefen 

använder sig av sitt handlingsutrymme för att leda sin personal. 

 

Tillgänglighet är i enlighet med Carlssons (2003, s.4-8); Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008, s.70) en form av egenskap som varierar stort mellan olika 

socialsekreterare och det är en viktig del i det byråkratiska arbetet. Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008, s.70, 153ff) menar på att varje socialsekreterare 

har själv makt att skapa sin tillgänglighet i förhållande till klienterna. 

Socialsekreterare äger också makten att bestämma om insatser och annat stöd ska 

förlängas eller inte. De väger för och emot om klienten har skött sig samt hur 

mycket av övrig information som socialsekreteraren är villig att ta hänsyn till i sin 

bedömning. De har också makten att välja på vilket sätt de tar ställning till olika 

dilemman (Ibid). 

 

Utifrån Kullberg (1994) har socialsekreterare även makt att välja hur en klient ska 

bemötas, antingen med en serviceanda eller genom att bara precis göra det som 

krävs av socialsekreteraren och på så sätt begränsa bemötandet. För att bygga upp 

en bra relation visar Kullberg (1994) också på att bemötandet är viktigt och att det 

kan vara avgörande för klientens möjligheter att tillgodogöra sig en behandling 

eller för att ens vara mottaglig för att vilja göra förändringar. Ett dåligt bemötande 

stärker känslan av skam som klienter ofta redan går och bär på i enlighet med 

Kullberg (1994). Skam är något som klienter ofta väljer att stå ut med för att få 

den hjälp som de behöver på ett socialkontor där det råder en form av dominans 

(ibid).  

 

Börjesson och Rehn (2009, s.58ff) beskriver hur klienterna väljer att antingen vara 

maktens subjekt eller inte på ett socialkontor i mötet med socialsekreterare, vilket 

kan stödja Kullbergs resonemang om klienters val att stå ut med skam för att få 
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hjälp. Att vara maktens subjekt och acceptera det dominanta förhållningssätt som 

råder på ett socialkontor kan enligt Max Webers teoretiska synsätt ge fördelar för 

klienten som exempelvis att få komma till ett önskat behandlingshem skriver 

Börjesson och Rehn (2009). Om dominansen inte accepteras av klienten genom 

att han eller hon inte sköter sig enligt sin socialsekreterares planering, kan det leda 

till att klienten nekas hjälp utifrån Börjesson och Rehns (2009) förklaring. 

Relationen till makten som råder mellan klient och socialsekreterare måste enligt 

Börjesson och Rehn (2009) byggas upp genom att vänja människor vid den och 

göra makten till en legitim vana. Först då accepteras den och blir legitim av de 

människor som valt att följa samhällets struktur (Ibid) 

 

De legitima former av dominans som folket har accepterat i samhället i enlighet 

med Börjesson och Rehn (2009, s. 60-61), framkommer begreppet legal rationell 

auktoritet som Max Weber kan sammankopplas med, dvs. att utövandet av makt 

ligger i ett system, i myndigheten, i byråkratin och inte hos en enskild människa. 

Det innebär i sin tur att likvärdiga regler och lagar gäller samtliga klienter och 

därmed är jämlikt för alla ur ett systemorienterat perspektiv (Ibid). På personnivå 

kan dock relationen mellan klient och socialsekreterare vara avgörande för vilken 

hjälp och vilka möjligheter klienten ges (Ibid). Christoffersen (2017, s. 107ff) 

beskriver att bedömningar påverkas av personliga och privata erfarenheter vilka 

socialsekreterare inte kan förändra men däremot kan de vara medvetna och 

reflektera över sina handlingsmönster.  

 

Utifrån föregående resonemang om handlingsutrymmet möts det i två motsatta 

processer enligt Billquist (1999, s.64ff). Dels måste socialsekreterare förhålla sig 

till den byråkratiska processen som handlar om organisationens regler, ramar och 

lagar, dels ska socialsekreterare förhålla sig till klienters individuella stöd- och 

hjälpprocess (ibid). Även om socialsekreterare arbetar likartat gällande regler, 

politiska beslut, ramar och lagar så tolkar socialsekreterare dessa olika och 

tyngdpunkten i deras relation till makt och hjälp varierar därför enligt Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008, s.47-49). Det är dom handlingsmönster som 

skapas i de processerna som är det intressanta forskningsproblemet i den här 

studien.  
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1.3 Syfte  

Den här studien har som syfte att undersöka hur socialsekreterare verksamma på 

olika kommunala Utredningsenheter gällande vuxna missbrukare resonerar kring 

samt upplever sina maktutövande och hjälpande relationer både på person och 

organisationsnivå, i relation till sina klienter. Med andra ord, hur utövande av 

makt och hjälp balanseras i förhållande till varandra utifrån de utredande 

socialsekreterarnas perspektiv. 

 

1.4 Frågeställningar 

*Vad betyder socialsekreterares tillgänglighet och bemötande i relation till 

klienter utifrån föregående maktperspektiv? 

 

*Hur tar sig utövandet av makt uttryck i samspelet mellan organisationens 

byråkratiska utredande åtaganden och klientens behov? 

 

*Hur formas maktutövande och hjälpande relationer av socialsekreterares 

handlingsutrymme? 
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2 Tidigare forskning 

Balansen mellan hur mycket makt som utövas och hur mycket hjälp som klienten 

får ut i olika maktrelationer beror på olika saker i socialsekreterares 

handlingsmönster. Vid sökning av nyckelord, så som socialarbetare, makt, 

maktrelationer och byråkrati vid två olika vetenskapliga databaser; LUBsearch 

och Libris, dök begrepp såsom handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrat upp. 

Begreppen kopplades till ord som makt och hjälp, vilket var högst relevant för den 

här studiens syfte. I databasen LUBsearch fann jag intressanta vetenskapliga 

artiklar från bland annat Basic (2018), Billquist (1997), Wörlen och Bergmark 

(2012) samt Khoo, Nygren och Gümüscü (2018) där det framkommer olika 

former av samverkan för att tillgodose klientens individuella hjälp och stödbehov, 

samt hur socialsekreterare prioriterar och bedömer utifrån deras erfarenheter, 

värderingar och attityder. Jag hittade även två artiklar från Wörlen (2010), 

Liljegren och Parding (2010) och Molander (2011) där det framkom att 

socialsekreterare hela tiden arbetar med maktutövning i balans med att ge rätt stöd 

och hjälp till klienten. Detta fann jag mycket intressant och letade därför vidare i 

Libris efter avhandlingar. Billquist (1999), Carlsson (2003) och Kullberg (1994) 

har beskrivit de här processerna med makt och hjälp på liknande sätt även om de 

använder olika exempel för att uttrycka handlingsutrymmet som skapas 

däremellan.  

 

2.1 Maktrelationer i bemötande och tillgänglighet 

I tidigare forskning skrivs det mycket om bemötandet och en del om 

socionomernas upplevelse av handlingsutrymmet som socialsekreterare har att 

förhålla sig till när de utövar olika maktrelationer. Kullberg (1994) tar i sin 

avhandling upp klienters upplevelse av deras kontakt med socialtjänsten, vilka 

ofta innebär upplevelser av att de möts av negativa attityder. Exempelvis upplever 

vissa klienter att socialsekreterare har inställningen att klienterna har sig själva att 

skylla för att de fått problem i livet (Kullberg 1994).  

 

Beslut som fattas är ofta beroende av socialsekreterares värderingar, åsikter och 

erfarenheter. Något som gör det extra viktigt att socialsekreterare har klientens 

bästa i åtanke och lägger sina egna idéer åt sidan (Wörlén & Bergmark 2012). 
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Liljegren och Parding (2010, s.279) skriver likt Wörlen och Bergmark att beslut 

ofta baseras på erfarenheter och värderingar. De beskriver det som tyst kunskap. 

Tyst kunskap kan dock ställa till problem som visar sig i dokumentationen då det 

inte alltid går att sätta ord på vad handlingarna baseras på (ibid).  

 

Prioriteringar kan skiljas åt i socialsekreterares handlingsmönster och det är därför 

relevant att titta på hur socialsekreterare balanserar andelen hjälp och makt som 

ges i olika situationer. Wörlén och Bergmark (2012) fick fram fyra former av hur 

socialsekreterare prioriterar i sin studie. Det handlade dels om klienters behov och 

deras förtjänst av att få hjälp, dels handlade det om omfördelning av resurser samt 

hur klienterna skulle kunna dra nytta av hjälpen för att öka välfärden i framtiden. 

Det kunde också handla om vilka resurser socialsekreterare hade tillgång till och 

hur hjälpen begränsades av tiden de hade att tillgå till klientärenden i fråga (ibid).  

 

I samverkan med andra enheter kan det skilja sig i hur möten utformas då det 

enligt Basic (2018) har stor betydelse för hur en socialsekreterares attityd visas. 

De socionomer som presenterar sig som företrädare för sin enhet eller för sin 

klient brukar ha mer fokus mot kvalité jämfört med de som presenterar sig ”som 

sig själva” som separata individer, då det i de här fallen gärna följer med 

personliga och privata preferenser (Basic 2018). Istället för att prata för sin egen 

sak och förtjänst är det viktigt att ta del av varandras uppfattningar om vad 

klienten behöver hjälp med genom att tillsammans skapa en kartläggning för att 

tydliggöra klientens behov av stöd. På så sätt skapas ett bra samarbete och det blir 

mer kvalité på hjälpen som ges till klienten (Hjelte 2005).  

 

Khoo, Nygren och Gümüscü (2018) skriver i sin studie att socialsekreterare har en 

tendens att se klientens hjälpbehov utifrån den enhet de arbetar på och inte 

klientens olika behov som en helhet. För att kunna hjälpa klienten att ta itu med 

alla sina problem måste socialsekreterare på en myndighet samverka med 

varandra över enheterna som ett helt system. De måste även vara flexibla i sitt 

arbetssätt, vara öppna för nya metoder, expertis och verktyg samt ha en nyanserad 

förståelse för att kunna lösa komplexiteten i de olika ärende som socialsekreterare 

möter (Khoo, Nygren och Gümüscü 2018).  
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Socialsekreterare använder sin makt genom att de kategoriserar klienter vid första 

mötet för att på så sätt skapa en verklighet enligt Billquist (1997). Genom att sätta 

dem i olika fack innebär det för klienterna att de inkluderas och exkluderas (Ibid). 

Bemötandet, kvaliteten och utformningen på första samtalet påverkar den fortsatta 

kontakten. Få klienter kommer frivilligt till socialtjänsten och de som kommer ska 

inte behöva känna sig utsatta av socialsekreterare utan mer som om de var på en 

arbetsintervju eller liknande (ibid). 

 

Enligt Billquist (1999, s.74) tycker många klienter att det är svårt att veta vart de 

ska vända sig inför sitt första möte och ofta framgår det också att när de väl tar 

modet till sig att ringa så finns det motgångar. I studien framgår det att många av 

klienterna ringer ett flertal gånger innan de kommer fram, och när de väl kommer 

fram är det inte på telefontid utan de ombeds att återkomma. När de väl kommer 

fram på telefontiden så har det kanske redan gått en vecka och då tar det ofta två 

veckor till innan de får en besökstid. Tillgängligheten är inte den bästa inför ett 

första besök, men efter att klienten blivit tilldelad en handläggare uppger de flesta 

enligt studien att det är någorlunda lätt att få kontakt med sin handläggare (ibid).  

 

Makt och hjälpnivån påverkas av olika omständigheter såsom ekonomiska, 

sociala, individuella, politiska samt byråkratiska aspekter, vilket i sin tur kan 

påverka klientens rätt till stöd och insatser (Liljegren & Parding 2010, s.273ff). 

Handlingsutrymmet är därmed inte bara positivt, utan kan leda till jämlikhets- och 

rättviseproblem (Ibid). 

 

I Billquists (1999) avhandling framkommer det att många klienter tycker det är 

skönt med hembesök då klienter ofta känner sig trygga hemma. Flera behandlare, 

som är med i avhandlingen från Billquist menar dock att det ibland kan ha 

fördelar för klienten att komma till socialförvaltningen, då det kan innebära att 

han eller hon kan släppa den börda som belastar dem (Ibid). En börda som då kan 

stanna på socialförvaltningen när de går hem och många klienter kan tycka att det 

är skönt (Billquist 1999, s.79).  

 

2.2 Gräsrotsbyråkrat och makt 

Kullberg (1994) tar upp att socialsekreterare sitter under den politiska nivån på en 
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så kallad gräsrotsbyråkratsnivå. Det innebär att det är socialsekreterare som 

verkställer beslut i det direkta mötet med klienter, som egentligen redan är tagna 

på politisk nivå. Han beskriver likt Billquist om hur socialsekreterare måste 

förhålla sig till balansen mellan makt och hjälp, då det är socialsekreterare som 

erbjuder hjälp efter klienters behov och önskan, samtidigt som det är 

socialsekreterare som tolkar ramar och regler (Ibid). 

 

Carlsson (2003, s. 4-8) nämner viktiga samspelsfaktorer som tillgänglighet och 

kunskapsinnehav hos socialsekreterare. Han nämner också deras möjligheter att 

bilda team och bygga upp en relation med klienter för att främja en behandling 

eller ett stöd genom att låta dem vara delaktiga. Klienterna vill bli accepterade, 

förstådda och bemötta på ett respektfullt sätt. Carlsson skriver också om det 

Billquist och Kullberg tar upp gällande socialsekreterares sätt att förhålla sig till 

de olika processer kring socialsekreterarnas handlingsutrymme som visas i deras 

uppdrag. Carlsson menar att byråkratin, själva det instrumentella administrerandet 

av ett ärende hindrar handlingsutrymmet men att en socialsekreterare ändå till viss 

del kan göra avsteg från regler och ramar för att på så sätt skapa ett 

handlingsutrymme utifrån deras personliga och professionella kunskaper (ibid).  

 

Wörlen (2010) skriver att socialsekreterares makt att prioritera begränsas av lagar 

och politiska beslut. Olika lagar och regelverk utgör även ofta hinder för att 

tillgodose att klienter med komplexa problem får rätt stöd på grund av 

likabehandlingsprincipen, som baseras på byråkratisk aspekt och bortser från det 

individuella (Molander 2011). 

 

Yrkes- och organisationsprofessionalismen är enligt Liljegren & Parding (2010) 

två områden som socialsekreterare behöver förhålla sig till. Det förstnämnda tar 

upp erfarenheter, utbildning och kollegial kontroll medan det andra karaktäriseras 

av en tydlig hierarki samt en byråkratisk hållning (Ibid). Beroende på hur varje 

socialsekreterare förhåller sig till de egenskaperna, påverkas deras bedömningar 

på olika sätt och ett allt för stort handlingsutrymme kan sluta med mycket ojämna 

maktrelationer mellan olika socialsekreterare och deras klienter (Liljegren & 

Parding 2010).  
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Blanketter, mallar och evidensbaserade metoder har enligt Liljegren och Parding 

(2010) skapats för att socialsekreterare ska kunna göra likvärdiga bedömningar, 

vilket kan vara bra då rättssäkerheten höjs. Samtidigt skapas mindre utrymme för 

tolkning och anpassning av varje klients individuella behov (Ibid). 

Socialsekreterare har inte tillräckligt med resurser för att tillgodose klienters 

individuella behov då det byråkratiska gör att likabehandlingen av klienterna 

begränsar att individuella hjälp- och stödbehov inte synliggörs (Wörlen 2010). 

Enligt Molander (2011) går det inte att placera klienter i olika fack som 

kategoriserar dem efter deras problem och tro att det ska räcka. Uppdraget säger 

en sak och verkligheten en annan (Ibid).  

 

2.3 Tidigare forskning – sammanfattande reflektioner 

Då bemötandet är en form av ett förhållningssätt som kan uttryckas i olika 

maktaspekter är Kullbergs (1994) avhandling viktig för att understödja den här 

studien då han skriver om bemötande i sin avhandling.  

 

I studiens syfte att visa på balansen mellan makt och hjälp som kommer till 

uttryck i olika situationer, är det viktigt att ha med socialsekreterares personliga 

erfarenheter. Det är viktigt då konkreta situationer beskrivs som 

socialsekreterarna har varit med om, därav är de vetenskapliga artiklarna från 

Wörlen och Bergmark (2012) och Liljegren och Parding (2010) relevanta då dem 

beskriver det.  

 

Basics (2018) och Khoo, Nygren och Gümüscüs (2018) artiklar och Hjeltes 

(2005) avhandling är betydelsefulla i studien då makt och hjälp som uttrycks i 

arbetet med klienten kan spegla sig i hur socialsekreterare arbetar indirekt för 

klienten i samarbete med andra enheter. 

 

Billquist (1999) beskriver att socialsekreterare har två processer att balansera mot 

varandra. Det är utifrån de processer som den här studien utgår från i ett försök att 

problematisera socialarbetares handlingsmönster och deras förhållningssätt i att 

hantera balansen mellan maktaspekten och hjälpaspekten, som ges till klienterna. 

Den ena processen avser det byråkratiska och administrativt kontrollerande 
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arbetet där lagar och regler inom organisationen ska följas. Den andra processen 

handlar om att ge individuellt stöd och hjälp till klienten (Billquist 1999). 
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3 Teori och perspektiv 

Teorier och perspektiv har valts utifrån hur makt och maktrelationer upplevs av 

socialsekreterare beroende på organisationens och socialsekreterarens egenskaper 

i förhållande till klienter. Skaus (2018, s.71ff) teori om hur makt och hjälp 

förhåller sig till varandra, förtydligar studiens syfte. För att stärka studien 

ytterligare används Lipskys (1980) begrepp om gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymme då även de i sin tur stärker Skaus (2018) teori om hur 

maktrelationerna uppstår på olika sätt och där handlingsutrymmet formas av 

socialsekreterares åsikter och värderingar. 

 

3.1 Jämlikhet och hierarki 

Skau (2018, s.71ff) beskriver två modeller av analytiska ansatser. Den ena 

modellen liknar ett koordinatsystem där ena axeln visar på hur mycket makt som 

utövas och där den andra axeln visar hur mycket hjälp som ges. Modellen kan 

användas i olika syften. Skau ger som exempel på att modellen kan användas för 

att jämföra olika delar av hjälpen som ges ur ett historiskt perspektiv och hur det 

har förändrats i ett samhälle över tid (Skau 2018, s.71ff). I den här studien 

används Skaus modell för att analysera de olika dimensionerna i hur mycket makt 

och hjälp som ges på personnivå och systemnivå baserat på fyra intervjuer med 

socialsekreterare från Utredningsenhet vuxen - missbrukare.  

 

Skau beskriver med parametern mycket makt och lite hjälp som innefattande i 

olika typer av tvång där det är resultatlöst, alltså utan hjälpeffekt. Hon beskriver 

mycket makt och mycket hjälp som ovan fast där resultat kan visas till exempel i 

att ett LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) kan mynna ut i att klienten 

blir missbruksfri. Lite makt och lite hjälp skulle däremot kunna vara frivillig 

rådgivning eller uppsökande verksamhet och till sist lite makt och mycket hjälp 

beskrivs som frivilliga behandlingar där klienten själv har ansökt om hjälp (Skau 

2018, s. 71ff).  

 

Den andra modellen beskriver Skau (2018, s.75) som en annan form av ett 

koordinatsystem. Det koordinatsystemet visar på hur jämlikt det är mellan 

personnivån och systemnivån. Hon beskriver där systemnivå som den delen som 
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själva organisationen står för med tillhörande regler, ramar, lagar, ekonomi, 

värdegrunder och strategier. Alltså den hjälpapparaten som bestämmer vad 

socialsekreterarna måste förhålla sig till. Personnivån enligt denna modell är det 

som sker konkret i mötet mellan klienten och socialsekreteraren (Skau 2018, s. 

71ff). 

 

Förhållandet mellan systemnivån och personnivån visar på hur jämlikt eller 

hierarkiskt det ser ut på olika arbetsplatser (Skau 2018, s. 71ff). Skau beskriver 

fyra rum med tillhörande sannolika handlingsmönster. Fyra intervjuer har gjorts i 

min studie med socialsekreterare vid olika socialförvaltningar, men med samma 

arbetsuppgifter och målgrupp. Då socialtjänsten handlar om att hjälpa människor 

kan myndigheten bara placeras i de två rummen som Skau kallar för Växthuset 

och Mörkrummet, som är jämlikhetsorienterat på systemnivå enligt Skaus (2018, 

s. 75) modell. På personnivå går det att titta på de olika handlingsmönster som 

framkommit i intervjuerna och på så sätt bestämma var i den analytiska ansatsen 

de skulle hamna. De andra två rummen Oasen och Tvångskammaren handlar om 

organisationer som är av mer tvingande karaktär, till exempel fängelse eller 

liknande (Ibid). 

 

Växthuset är det första rummet med en jämlikhetsorientering på både systemnivå 

och personnivå. Det ligger en organisation bakom som liknar en välfärdsstat och 

den har en hjälpande tanke, tillit och respekt i allt som görs på både personnivå 

och systemnivå. (Skau 2018, s.71ff).  

 

Mörkrummet är det andra rummet som kan handla om samma typ av organisation 

med den hjälpande tanken. Det finns dock en risk att socialarbetaren förödmjukar 

sina klienter genom att missbruka sin professionsmakt. Båda rummen har inslag 

av tvång men med en god baktanke om att hjälpa (Skau 2018, s.76). 
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Grafisk figur av Skau (2018, s. 71) 

 

 

 

Grafisk figur av Skau (2018, s. 75) 
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3.2 Gräsrotsbyråkrat och makt 

Gräsrotsbyråkrater handlar i den här studien om socialsekreterare som ibland utför 

motstridiga arbetsuppgifter i en organisation fylld av motstridiga mål som 

dessutom inte är fullt utvecklade utan tvingar socialsekreteraren till ett stort 

tolkningsutrymme. Motstridigheterna består dels av organisationens intresse att 

arbeta effektivt och hålla sig inom gällande lagar, regler och ramar även om det 

finns en hjälpande tanke i grunden, dels består de av klienters önskan om stöd och 

hjälp som innebär att personalen vill utföra ett bra arbete. Detta gör att 

socialsekreterare formar sitt eget arbetssätt och sina egna arbetsrutiner. Det är vad 

Lipsky menar med gräsrotsbyråkrat, de som arbetar närmast klienterna (Lipsky 

1980).  

 

Personalen och organisationen som arbetar närmast klienterna vill enligt Lipsky 

(1980) väl med sitt hjälpande, men anledningen till att klienter kommer till 

kontoren är oftast för att det är deras sista utväg. Klienterna är ofta inte glada över 

att komma till socialförvaltningen och hela situationen gör att det blir en form av 

beroendesituation fylld av olika maktaspekter mellan klient och socialsekreterare 

samt mellan socialsekreterare och organisationen i sig (Lipsky 1980).  

 

Lipsky kom fram till i sina studier från 1970/1980-talet att trots att ingen 

egentligen ville söka hjälp på socialförvaltningen så fanns det stora påtryckningar 

för socialsekreterare att hinna med och arbetsbelastningen var generellt sett hög, 

vilket staten löste genom att införa vissa egenkostnader. Lipsky menar att det 

motarbetar målet med att lagstadgad service inte får villkoras och ingen utsatt 

grupp eller individ ska behöva möta motstånd i sin rätt att få hjälp (Lipsky 1980). 

 

Då handlingsutrymmet sätter sin prägel på en stor del av den enskilda 

gräsrotsbyråkratens arbete, kan hjälpen eller insatsen till klienter komma att 

variera stort beroende på vilken socialsekreterare det är som handlägger ärendet. 

Det kan vara till nackdel eller fördel för klienten i olika situationer och i olika 

möten inom socialförvaltningen beroende på vilken socialsekreterare de möter 

och vilka begränsningar organisationen har att rätta sig efter. Alla 

socialsekreterare har olika erfarenheter och kunskaper vilket gör att de tolkar 

lagar, regler och ramar på olika sätt och därmed bedömer olika (Lipsky 1980).  
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I den här studien används Lipskys (1980) teori för att visa på vilket sätt det stärker 

Skaus (2018, s.71ff) idéer om de olika dimensionerna av jämlikhet och hierarki. 
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4 Metod och Etik  

4.1 Förförståelse 

Jag har arbetat inom äldrevården i närmare tjugo år vilket ger mig god erfarenhet 

inom socialt arbete med en stor förförståelse för ämnet makt och maktrelationer. 

Maktrelationen mellan undersköterska/klient och socialsekreterare/klient kan 

dock inte jämföras fullt ut då handlingsutrymmet och myndighetsutövningen som 

en socialsekreterare besitter ger en klart skarpare bild av olika maktförhållanden 

mellan hjälparen och den som tar emot hjälpen. 

 

Min egen position i förhållande till forskningsproblemet är att jag är nyfiken på 

hur det egentligen ligger till med allas reflektioner kring detta fenomen då jag ofta 

tagit förgivet hur det ska vara att arbeta med människor. Jag har stött på 

situationer där socialarbetare beter sig olika och där jag har förvånats över hur 

några har betett sig utifrån begreppen makt och hjälp. Det är ett spännande 

område och mycket viktigt att reflektera över den hjälp och maktaspekten som 

hela tiden uttrycks i olika avseenden.  

 

Då jag gjorde min praktik på socialtjänsten har jag en viss förförståelse för hur det 

fungerar i organisationen, till exempel hur tillgängliga och anträffbara 

socialsekreterare på min enhet var och hur lätt eller svårt det var att komma i 

kontakt med socialsekreterare från andra enheter. Jag fick även erfara hur de 

nyttjade sitt handlingsutrymme på olika sätt på de olika enheterna, samt i vilka 

situationer det uppstod olika former av maktaspekter. 

 

En forskare har i princip alltid någon form av förförståelse inför en studie då det 

ofta är förförståelsen som gör att forskaren vill studera ämnet djupare skriver 

Svenning (2003). Jag ser min förförståelse som en tillgång då jag kan fördjupa 

mig och söka vidare i nya kunskapsområden som eventuellt kan ge nya 

perspektiv. Detta kan ses i överensstämmelse med det Thuren (2007) beskriver 

om att forskarens fördomar, dvs. olika förförståelser kan komma att förändras och 

utvecklas, så att de stämmer överens med verkligheten.  
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Jag har reflekterat över olika maktutövande och hjälpande aspekter tillsammans 

med min handledare som jag hade under min praktikperiod på 

socialförvaltningen. Jag har även under min utbildning läst mycket litteratur 

gällande makt och hjälp i olika former och i olika situationer på universitetet. 

Under intervjuerna såg jag min förförståelse som en enorm tillgång för min empiri 

då jag ofta förstod vad socialsekreterare pratade om gällande behandlingar och 

kunde ställa fördjupande frågor då olika kunskapsluckor identifierades. Jag är 

medveten om att den breda förförståelsen avseende maktutövande relationer gör 

det extra viktigt att reflektera noggrant över resultaten via intervjusvaren och vara 

öppen för att utveckla både de perspektiv som jag redan besitter och finna nya 

perspektiv att utreda. 

 

Fenomenet maktrelationer och det jämlikhetsorienterade förhållningssättet har 

valts att studeras på både personnivå och organisationsnivå då det är en typisk 

situation för en gräsrotsbyråkrat och intresset för det här fenomenet har gjort att 

ämnet diskuterats på mina tidigare arbetsplatser. Därmed har jag redogjort för den 

kunskap som jag hade innan den här studien påbörjades, vilket Larsson (2005, 

s.91 ff) beskriver är viktig att redovisa. 

 

4.2 Val av metod  

Innan studien påbörjades hämtade jag mycket inspiration från andra c-uppsatser, 

avhandlingar och tidigare litteratur från min studietid. En kvalitativ studie valdes, 

då det passade bra eftersom socialsekreterarens egna personliga åsikter och 

upplevelser var viktiga i den här studiens genomförande på så sätt som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53); Larsson (2005, s. 92) beskriver. Metoden som 

användes var semistrukturerad intervju med förvalda teman och öppna frågor. 

Fyra intervjuer gjordes med socialsekreterare från Utredningsenhet vuxen - 

missbruk på olika socialförvaltningar. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet 

för fler teman att komma fram under intervjuernas gång så som beskrivs i 

forskning (Bryman 2018, s.563ff; Larsson 2005, s.91 ff).  

 

En av anledningarna till att enskilda intervjuer gjordes var därför att makt och 

maktrelationer är ett laddat ämne att prata om. Om enskilda intervjuer inte hade 

valts var risken att socialsekreterare kanske hade hållit inne med information. Det 
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skulle kunna hända om det till exempel hade varit en hel fokusgrupp som 

intervjuades samtidigt. En annan risk med att göra intervjuer kan vara om 

intervjupersonerna på något sätt vill imponera på intervjuaren och exempelvis 

överdriver i sitt svar, eller att intervjupersonen ger svar som hon tror att 

intervjuaren vill ha även om det skiljer sig från vad intervjupersonen egentligen 

upplever och känner (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s.54). 

 

Bryman (2018, s.459-460) tar upp några viktiga steg i en kvalitativ undersökning 

som är bra att tänka på inför en studie. Bland annat hur forskare specifikt dras till 

en viss typ av människor och en specifik plats då forskaren vill ha svar på sina 

frågeställningar. I mitt fall handlade detta om socialsekreterare och 

socialförvaltningen då de utför myndighetsutövning mot klienter. Jag valde att 

göra enskilda personintervjuer av skäl som jag tidigare angett att makt och 

maktrelationer kan vara ett laddat ämne. Avsikten med mina intervjuer var att få 

fram tydliga mönster och teman genom undersökningen av socialsekreterares 

upplevelser. 

 

I stegen beskrivs också hur relevant datamaterial samlas in, tolkas och analyseras 

(Bryman 2018, s.459-460). Den här studien hade kunnat samla in data från olika 

kvalitativa metoder parallellt men jag har valt att endast använda personliga 

intervjuer inom ramen för uppsatskursen. Avsikten var att få fram tydliga mönster 

och teman genom undersökningen av socialsekreterares upplevelser.   

 

Metodmässiga överväganden som har gjorts är textanalys av tidigare 

undersökningar men då går forskaren miste om att kunna göra eventuella 

följdfrågor. Det är också möjligt att studera dagböcker, brev och självbiografier, 

men det är för tidskrävande och resultaten kan ha påverkats mycket av vem som 

skrivit dem. Jag valde att konstruera en intervjuguide och genomföra 

semistrukturerade intervjuer. I mitt fall, socialsekreterarna, fick berätta fritt utifrån 

valda teman i en kvalitativ semistrukturerad intervju. Deras intervjusvar kunde 

alltid fångas in igen och ledas tillbaka till de teman som var förvalda och till det 

studien var ämnad att utreda (Bryman 2018, s.562-563). 
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4.3 Avgränsningar och urval 

Mottagningsenheten och Arbete- och försörjningsenheten uteslöts då de inte 

arbetar med utredning i den bemärkelsen som Utredningsenhet vuxen gör och 

därmed inte träffar klienterna i samma utsträckning och under samma 

omständigheter som socialsekreterare på Utredningsenheten för vuxna 

missbrukare gör. Exempelvis så träffar socialsekreterarna klienterna vid olika 

tillfällen för att utreda vad klienten vill ansöka om, hur omfattande problematiken 

är kring klienten samt för att följa upp resultaten av utredningen. De träffas också 

för att göra studiebesök på olika behandlingshem, LARO-kliniker etc.  

 

Mottagningsenheten på socialförvaltningen tar emot ärendet och får information 

om vad klienten vill ha hjälp med då klienten ansöker själv eller vid en eventuell 

inkommen anmälan. Det kan vara en anhörig, en granne eller en vän som har gjort 

en orosanmälan eller om exempelvis vårdcentralen, sjukhuset eller 

psykiatrimottagningen har gjort en LVM-anmälan. I nästa steg skickas klienter 

över till Utredningsenheten, vuxna missbrukare för vidare utredning av vad 

klienten behöver för stöd och insats. Arbete- och försörjningsenheten har i många 

fall kontakt med dessa klienter under samma tid som Utredningsenheten, vuxna 

missbrukare, även längre tid ibland men de utreder endast klienternas ekonomiska 

situation och träffar inte alltid klienten fysiskt. 

 

Urvalet blev fyra socialsekreterare som arbetade med att utreda vuxna 

missbrukare i olika större kommuner med ett likartat antal invånare. Jag var 

intresserad av att undersöka hur utredande socialsekreterare verksamma på just 

dessa enheter upplevde makt och maktrelationer i förhållande till klienterna. De 

intervjuade socialsekreterarna har arbetat på samma arbetsplats i fem år eller 

längre. Alla fyra som intervjuades, visade sig vara kvinnliga socialsekreterare, 

vilket inte var förbestämt. 

 

En av anledningarna till att socialsekreterare som utreder vuxna missbrukare var 

en intressant målgrupp, var utifrån förförståelsen, att de jobbar närmare klienterna 

avseende personliga möten, samtal och i olika sociala situationer, som till 

exempel att följa med på rättegångar, olika SIP:ar, göra studiebesök med klienter 

på olika HVB-hem och därmed kanske också har fått uppleva fler maktrelationer 
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på det personliga planet i olika situationer än vad många andra socialsekreterarna 

har. 

 

4.4 Urvalets genomförande 

Ett bekvämlighetsurval i kombination med ett målinriktat urval gjordes för att 

finna tillgängliga intervjupersoner, så som Bryman (2018, s. 243) beskriver, 

genom att förfrågan skickades till två enheter som utreder vuxna missbrukare i 

olika kommuner med en förfrågan om det fanns några socialsekreterare som ville 

ställa upp på en intervju. Fyra kvinnliga socialsekreterare i åldern 33-58 var 

positivt inställda att vara med i studien. Intervjuerna genomfördes. Varför det 

endast var fyra personer som var intresserade av att medverka tror jag har att göra 

med att det råder en pandemi och att bara ett fåtal av socialsekreterare var på 

plats.  

 

Att välja intervjupersoner med liknande erfarenheter och kunskaper, så som jag 

har gjort, gör att man enligt Lind (2014, s.127) får informationen inom det som 

specifikt efterfrågas i intervjun. Det innebär förvisso att intervjuguiden följs, men 

begreppen som kommer fram kan ge nya perspektiv då alla socialsekreterare inte 

speglar sina erfarenheter på samma sätt beroende på vad varje individ har med sig 

i sitt personliga bagage (ibid). En fördel med mitt urval är att intervjupersonerna 

kan vara anonyma då alla fyra intervjupersonerna inte kommer från samma enhet, 

samt att alla inte heller verkar i samma kommuner. 

 

4.5 Genomförande av intervju 

Jag började den här studien med att formulera en semistrukturerad intervjuguide 

med förvalda teman och ett antal frågor. Pilotintervjun testades på min handledare 

som jag hade under min praktikperiod på en utredningsenhet för vuxna. Därefter 

justerades den så att samtalet skulle bli mer flytande och utan ledande frågor så 

som Bryman (2018, s.33) förklarar. Larsson (2005) benämner den här formen av 

intervjuguide som den Allmänna intervjuguiden. 

 

Ett informationsblad konstruerades utifrån huvudsakligen Brymans instruktioner 

(Bryman 2018, s. 177ff) där det stod att samtycke till inspelning av intervjuerna 

måste ges av intervjupersonerna. Vidare ska det informeras om hur intervjun 
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skulle gå till och vad uppgifterna skulle användas till (Bryman 2018, s. 177ff). 

Informationsbladet är i två upplagor då ett nytt tema om makt och maktrelationer 

valdes att läggas till efter de första två intervjuerna. De två första socialsekreterare 

som intervjuades fick informationsblad ett och de två andra socialsekreterare som 

intervjuades senare fick informationsblad två. Eftersom ett val gjordes att 

komplettera intervjuerna med fler frågor i efterhand, fick även de två första 

socialsekreterare ta del av det nya informationsbladet så att alla fyra har fått 

samma information. Intervjuguiden finns endast som en bilaga då inga frågor 

ändrades utan det enda var att makt-avsnittet blev tillagt. 

 

Intervjuerna genomfördes via telefon och spelades in, vilket tydligt informerades 

om i mejl och i informationsbladet som skickades ut samt i början av intervjun för 

att verkligen få bekräftat att samtycket fanns kvar. Anledningen till att 

telefonsamtal valdes var för att det råder en pandemi (Covid-19) och inga fysiska 

träffar var tillåtna. Skype kunde ha valts men då socialsekreterarna hade en del att 

stå i så var det lättare och mer flexibelt med samtal via telefon. Fördelen med 

telefonsamtal var att socialsekreterarna kanske var mer medgörliga till att svara på 

ett mer bekvämt och friare sätt än vad de hade gjort om det var intervjuer som 

hade genomförts med social närvaro i samma rum. Ämnet om makt och 

maktrelationer är som tidigare nämnts ett känsligt ämne. 

 

Mycket material kom ut från två av intervjuerna då de verkligen öppnade sig och 

delade med sig. I en av intervjuerna upplevdes personen i fråga inte närvarande 

till 100% och i en av intervjuerna var personen stressad vilket kan ha påverkat 

svaren negativt. Information gavs om att intervjun kunde göras vid ett annat 

tillfälle men det tyckte inte intervjupersonen. 

 

Alla fyra socialsekreterare som intervjuades var kvinnor och hade arbetat på 

nuvarande arbetsplats med vuxna missbrukare i minst fem år. Intervjuerna tog 

cirka en timme vardera att genomföra och det var några enstaka frågor som var 

tvungna att förtydligas då socialsekreteraren inte riktigt förstod vad jag som 

intervjuare menade. Exempelvis om de trodde att klientens beteende påverkades 

av hur socialsekreteraren betedde sig, samt om socialsekreteraren hade berättat för 
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en annan enhet om information framkommit som negativt kunde påverka 

klientens beslut på den enheten. 

4.6 Alternativa metoder 

Jag har tidigare i uppsatsen nämnt att intervjuer med fokusgrupper hade varit en 

möjlig alternativ metod för min studie. En annan alternativ metod hade varit att 

jobba med helt ostrukturerade intervjuer, vilket kanske hade stoppat möjligheten 

till att svara på studiens frågeställningar då intervjupersonerna kanske inte alls 

hade lust att prata om just det som studien egentligen vill ha svar på. 

Socialsekreterarna hade då pratat fritt utifrån deras intressen (Bryman 2018, 

s.562-563). Dessutom hade det varit svårt med en helt ostrukturerad intervju om 

det var intervjupersoner som var mycket tillbakadragna. 

 

4.7 Analysmetod  

Då det inte finns någon tydlig enhetlig regel enligt Larsson (2005) om vilken 

analysmetod som ska användas vid en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer påbörjades analysen med att jag till den här studien försökte få en så 

god översikt av intervjumaterialet som möjligt. Materialet transkriberades, sedan 

lästes texten flera gånger och kategorier hittades genom att textmaterialet 

färgkodades. Kategorierna som framstod ur materialet sorterades i olika teman 

och analyserades sedan utifrån forskarfrågan gällande socialsekreterares 

upplevelse av valda begrepp såsom makt och maktrelationer i olika situationer. 

Överstrykningspennor användes för att få en bild av hur många teman som fanns 

gömda i materialet. Därefter kunde ordning skapas i empirin genom att sortera 

och koda materialet (Lind 2014, s.130). Olika nyanser av handlingsmönster hos 

socialsekreterarna letades fram som belyste olika aspekter av Skaus analytiska 

ansats med parametrarna makt och hjälp. Den här processen gör att analysen 

formas efter studien och studiens syfte (Rennstam & Wästerfors 2015, s.220-232) 

som i mitt fall var att få fram socialsekreterares upplevelser av maktutövande och 

hjälpande relationer i arbetet med sina klienter – vuxna missbrukare. 

 

Enligt Rennstams och Wästerfors (2015, s. 220-232) beskrivning om hur man kan 

välja ut viktiga delar, valde jag att reducera materialet så att det blev mer 

koncentrerat och fokuserat. Här valdes intressanta delar ut som passade in på 
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forskningsfrågorna. Vissa delar valdes bort då allt inte kunde appliceras på den 

här studien och dessutom hade det blivit allt för stort material att ha med. På så 

sätt blev empirin mindre i omfattningen men förhoppningsvis också ett mer 

fokuserat innehållsrikt material, som kunde bearbetas och analyseras (Rennstams 

& Wästerfors 2015, s. 220-232). 

 

4.8 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är olika mått på hur mätbart och representativt något är 

samt hur man faktiskt mäter det man säger att man ska mäta (Bryman 2018, 

s.465). Då problemfrågeställningar från början var breda så kunde de utvecklas på 

olika sätt beroende på de teman och de begrepp som framkom i empirin under 

bearbetningen och i analysen av resultaten. Enligt Larsson (2005) och Svenning 

(2003) handlar validitet bland annat om att ställa rätt frågor till rätt grupp. 

Kvalitativa studier är oftast inte generaliserbara utan kan endast exemplifiera 

verkligheten (Ibid). De flesta är överens om att reliabilitet och validitet har 

skapats ur kvantitativ forskning och bör istället ersättas med begreppet 

tillförlitlighet (Bryman 2018, s.465). 

 

Den här studien visar enbart på valda respondenters uppfattning och upplevelse i 

ämnet. För att få ett mer tillförlitligt resultat så hade det med fördel kunnat vara 

fler intervjuer, vilka skulle ha gjorts på samma enhet. Detta då det blir mer 

jämförbart om alla socialsekreterare har samma chef, samma budget och samma 

klientgrupp.  

 

Tillförlitlighet kan enligt Bryman (2018, s.467) delas upp på fyra sätt. 

Trovärdighet och överförbarhet ersätter då den kvantitativas validitet och 

pålitlighet samt möjligheten att styrka studien ersätter reliabilitet och objektivitet 

som också ses i kvantitativ forskning (Ibid).  

 

Trovärdigheten i studien är av värde på så sätt att respondenter har bekräftat under 

intervjun att jag förstått det dem sagt på rätt sätt men överförbarhetens resultat är 

inte lika starkt då det endast har gjorts fyra intervjuer och kan med all sannolikhet 

inte appliceras i samma kontext med andra människor. Pålitligheten kan också 

komma att ifrågasättas då stegen beskrivs men jag valde att lägga till ett tema i 
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efterhand som kan göra det förvirrande för läsare av studien i olika avseenden. 

Objektivitet är näst intill omöjligt att uppnå till hundra procent men det är viktigt 

att vara medveten om begreppet och vara öppen med allt som kan påverka, vilket 

jag har varit. 

 

Det låga antalet intervjupersonen gör det svårt att låta svaren generaliseras, men 

då intervjuerna gav innehållsrik information kan jag som uppsatsskribent ändå se 

att det finns ett värde i resultaten. 

 

4.9 Forskningsetiska överväganden 

Intervjupersonerna kontaktades och informerades om vad intervjun skulle handla 

om och om syftet med studien i enlighet med individskyddskravets regel om 

informationskrav (Vetenskapsrådet 2017). När socialsekreterare kontaktades via 

mejl första gången lämnade de sitt samtycke. Samtycket bekräftades också 

muntligt senare vid själva intervjun vilket är viktigt att belysa enligt Bryman 

(2018, s.179). Socialsekreterare godkände att de fått information om studien, att 

de fått chansen att ställa frågor, information om eventuell inspelning och att deras 

ord kan citeras avidentifierat i presentationen. Det stod också tydligt i 

informationsbladet att de när som helst kunde välja att inte medverka och då 

skulle ingen information komma att användas av det som framkommit enligt vad 

Bryman (2018) och Vetenskapsrådet (2017) tar upp att samtycket beskrivs som 

den andre av individskyddskravets regler.  

 

Alla intervjuer kodades genom att personerna tilldelades ett fingerande namn och 

intervjupersonerna avidentifierades direkt av forskningsetiska skäl i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) individskyddskrav om konfidentialitets-kravet. Detta så 

att bara jag vet vilken intervju som kopplas till vilken person. Som intervjuare 

behöver man veta vem som sagt vad för att vid behov kunna kontakta personen i 

efterhand om något är oklart i bearbetningen av materialet. Så fort materialet hade 

bearbetats raderades samtliga namn och ingen kommer någonsin att kunna 

använda materialet för annat ändamål enligt Vetenskapsrådets (2017) 

individskyddskravets sista punkt som handlar om nyttjandekravet. 
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5 Resultat och analys 

Resultaten i min studie analyseras med utgångspunkt i Skaus analytiska ansats. 

Den handlar om olika personliga handlingsmönster som finns hos 

socialsekreterarna och som visar sig på olika sätt i balansen mellan makt och hjälp 

(Skau 2018). Här används även Lipskys begrepp, gräsrotsbyråkrat (Lipsky 1980) 

som i det här fallet innebär; socialsekreteraren som arbetar i direkt kontakt med 

klienten där ett handlingsutrymme skapas. De flesta handlingsmönster som visas i 

en myndighet på både systemnivå och på personnivå är applicerbara i dessa två 

teorier.  

 

I studien tolkas intervjuer utifrån parametrarna makt och hjälp, enligt ovanstående 

textstycke. Ett utövande av makt som både kan vara positivt och negativt. 

Avsikten är att försöka visa olika infallsvinklar på hur olika socialsekreterares 

handlingsmönster och förhållningssätt ser ut och fungerar även om de arbetar 

utifrån samma uppdrag. 

Intervjupersonerna är döpta till Anna, Beatrice, Cecilia och Diana. 

 

5.1 Värderingar  

Anna berättar i intervjun att socialsekreterare som väljer att titta på tidigare 

utredningar och dokumentation om en klient, så ska inte detta ses som något 

alltför negativt. Det viktiga är att inte lita alltför mycket på det som står skrivet i 

dokumentationen, att låta den styra alltför mycket – enligt Anna, då mycket kan 

ha hänt och klienten kan ha förändrats. Det är också viktigt att titta på hur mycket 

värdeladdade ord som smugit sig in i dokumentationen: 

”Jag tror att många av oss tittar på tidigare dokumentation om klienter för att bilda 

oss en uppfattning om hur aktuell klienten har varit på socialförvaltningen och 

vilka mönster som visats tidigare, men det som skrivits tidigare får inte styra oss 

allt för mycket då texten kan innehålla socialsekreterares egna värderingar också så 

man får vara uppmärksam men vi måste sluta ifrågasätta vad våra kolleger 

skriver.” – Anna. 

Utifrån föregående citat från Anna där socialsekreteraren ibland styrs av vad 
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tidigare beslutsförfattare dokumenterat, kan handlingsmönstret appliceras i 

mycket makt och mycket hjälp utifrån Skaus (2018, s.71) teori. Om den 

socialsekreterare som tidigare dokumenterat exempelvis har skrivit att klienten 

missade många möten då han hade mycket ångest inför att gå utanför dörren till 

det egna hemmet. Det kan då utifrån dokumentationen uppfattas som att det är en 

giltig anledning till att missa möten. Hade det istället stått i dokumentationen att 

klienten aldrig dök upp på några möten, skulle det kunna tolkas som att klienten 

fullständigt struntade i att komma, berättar Anna och i det fallet hade vi kunnat 

applicera handlingsmönstret i mycket makt och lite hjälp enligt Skau (2018, s.71). 

 

Om socialsekreteraren som läser i tidigare journalanteckningar inte ser upp för 

värderingsorden kan det lätt tolkas som att klienten har varit mycket svår att 

samarbeta med och då kan det leda till att klienten får mindre hjälp och att mycket 

makt används enligt Skaus (2018, s. 71) modell. Reaktionen på att låta 

värderingsorden få för stor makt i utredningen utrycktes enligt följande av min 

intervjuperson Beatrice: ”Vill inte, kan inte, är inte motiverad! De e bullshit! 

Slarvigt uttryckt! Okunskap! Vi missar det där med förmågan” då 

dokumentationens värderande maktaspekter utgjorde temat för vår intervju. Hon 

menar vidare på att det inte handlar om att klienter inte vill komma. Det handlar 

till exempel ofta om att klienters abstinens är så stark att de inte förmår komma 

just den dagen till socialförvaltningen. Det handlar om en sjukdom som tagit över 

deras förmåga förklarade Beatrice. I det dokumenterade materialet som 

socialsekreteraren får ta del av har det tolkats och analyserats som en 

värderingsaspekt, vilket ger mycket makt och lite hjälp enligt Skaus (2018) 

modell, då det i sin tur skulle kunna komma att påverka nästa socialsekreterares 

bedömning.  

 

I föregående exempel menade Beatrice att det kanske handlar om en person som 

saknar förmågan att utföra vissa saker och det här är en av alla de tolkningar i 

relation till dokumentationen som socialsekreterare tvingas göra i sin roll som 

gräsrotsbyråkrat på socialkontoret (Lipsky 1980). Eller som Diana uttryckte ”Det 

som skrivits tidigare behöver inte gälla idag” och även min intervjuperson Cecilia 

uttryckte i sin intervju ett liknande förhållningssätt. Detta visar på ett 

handlingsmönster från socialsekreterarens sida som utgår från förståelsen av 
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klientens situation som inte missbrukar så mycket makt i ärendet utan är öppen för 

andra möjliga och alternativa förklaringsgrunder, vilket enligt Skaus modell 

(2018) slutar i mer hjälp för klienten.  

Beatrice, Cecilia och Diana bekräftar det Kullberg (1994) tar upp i sin avhandling 

om att klienter ofta möts av negativa attityder som klienterna uppfattar som 

påhopp i bemötandet. Värderande utsagor som saknar fakta. Att vara 

gräsrotsbyråkrat innebär övervägningar och prioriteringar varje dag men hur 

socialsekreterare väljer att se på sin roll och på sitt uppdrag i bemötande av 

klienter varierar. Diana berättar i sin intervju att klienter ofta ifrågasätter varför de 

skickas vidare då problemen de behöver hjälp med hade kunnat redas ut vid första 

kontakten. 

 

”Klienter berättar ofta att de blivit dåligt bemötta av socialarbetare från 

socialförvaltningen och andra myndigheter och att de skickas än hit, än dit istället 

för att ge stöd och hjälp till klienterna” – Diana 

 

Socialsekreterare har makt att välja att hjälpa klienten eller inte i de fallen 

klienters problem inte tydligt ingår i socialsekreterares uppdrag, men 

socialsekreterare väljer att använda deras handlingsutrymme på olika sätt, vilket 

kan visas med hjälp av både Lipskys (1980) teori street level bureaucracy och i 

Skaus (2018) analytiska ansats hjälp och makt. 

 

5.2 Frivillighet under tvång och LVM 

Det framkommer i alla fyra intervjuerna att det förekommer olika former av 

frivillighet under tvång för klienterna, exempelvis vid hembesök. Klienterna 

behöver inte öppna och inte släppa in socialsekreterarna men ofta gör klienterna 

det ändå eftersom de vet att om de inte gör det så leder det eventuellt till 

konsekvenser som att socialsekreterarna dokumenterar och eventuellt ger avslag 

på beslut för att klienten inte medverkat eller visat intresse förklarar Diana. Inte 

bara det som utförs av socialsekreterare utan även som socialsekreterare 

uppmärksammar på resan med sina klienter under utrednings och 
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uppföljningssituationer. Olika former av beroendesituationer som Lipsky (1980) 

beskriver i sin teori om gräsrotsbyråkrater.  

”Vid uppsök eller mer kontrollerande funktion där personen inte är beredd på att vi 

kommer så är det klart att det kan kännas lite mer obehagligt för personen”              

– Cecilia 

  

Alla fyra intervjupersonerna tar upp olika exempel på frivillighet under tvång. Det 

kan vara allt från att klienterna måste gå med på en frivillig placering då det 

annars ändå hade slutat med en placering under tvång i enlighet med LVM, till att 

tvingas ta en speciell medicin på psykiatrimottagningen för att få behålla den 

medicin som klienten vill ha, exempelvis adhd medicin är ett vanligt önskemål 

berättar Diana. Avseende tvång ”det kan ibland ligga i luften lite underförstått” sa 

Diana. Här kan vi tolka Skaus (2018, s.71) parametrar på olika sätt. Dels kan vi se 

det som mycket makt och mycket hjälp om det skulle sluta med att klienten blir 

drogfri, mår bättre eller får sin vilja igenom av något slag. Vi kan också landa i 

mycket makt och lite hjälp enligt Skaus modell (2018, s.71) då tvång inte alltid 

leder till någon hjälpeffekt som att klienten slutar med droger eller mår bättre. 

Eventuellt skulle vi också kunna landa i lite makt då socialsekreterare i praktiken 

inte använder sin makt även om det underförstått påverkar klientens handlingar 

(ibid). 

 

Tvångslagen ger en stor möjlighet till att utöva mycket makt. Denna makt behöver 

inte användas mot klienten för att styra, utan snarare en makt för att ta ansvar och 

för att rädda klienten som mina intervjupersoner utrycker det. Hur klienten 

uppfattar detta är en aspekt som denna studie inte belyser men som är en 

intressant fråga att följa upp. LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) är en 

tvångslagstiftning som används inom Utredning vuxna på socialtjänsten. 

”Lagstiftningen och vårt uppdrag säger att vi ska rädda liv” säger Beatrice. Det 

ligger mycket maktutövning i ett LVM-ingrepp men det ligger också mycket hjälp 

i det, då det ofta räddar liv eller ger en form av återhämtning enligt information 

från intervjupersonerna och det kan därför appliceras i Skaus (2018, s.71) modell 

mycket makt och mycket hjälp. Alla fyra socialsekreterare berättar att det är en 
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lag som är till för att rädda liv. De är till största delen överens gällande 

tvångslagen men intervjun med Anna sticker ut lite då hon gärna skulle vilja se att 

lagen tillämpades lite oftare. Det skulle kunna vara så att socialförvaltningen i 

hennes kommun där hon arbetar tillämpar lagen alldeles för lite så att klienter 

faktiskt dör eller att de får andra allvarliga konsekvenser. Det här 

förhållningssättet kan också sättas in i den andra modellen från Skau (2018, s.75) 

och då fungerar den bäst i växthuset där det ligger jämlikhetsorienterat från både 

systemnivå och personnivå och trots att tvång förekommer i situationer som 

beskrivs ovan, ligger den gode hjälparen i baktanken från socialförvaltningens 

perspektiv. Diana säger i intervjun ”vi lever trots allt i ett land där många 

situationer handlar om att hålla människor i liv oavsett om de vill eller ej” och i 

det här fallet skulle vi kunna tolka det som att det ibland ges lite hjälp men att det 

utövas mycket makt då det låter som att vi i egenskap av samhällsmedborgare 

tvingar människor att hållas i liv.  

 

I frågan om hur socialsekreterare hanterar och förhåller sig till tvångslagen LVM 

svarade Cecilia:  

”Vi har möjligheter att hjälpa personen utifrån socialtjänstlagen och LVM och så 

men jag har inte tänkt att vi har makt över personerna” -Cecilia 

Diana och Beatrice uttalade sig på liknande sätt i sina intervjuer, vilket skulle 

kunna appliceras på mycket makt och mycket hjälp i enlighet med att 

socialsekreterarna uppger att de använder LVM som ett sätt att hjälpa klienter 

som i stunden inte förmår att hjälpa sig själv enligt Skaus modell (2018, s.71), då 

det i mina intervjusvar tydliggjordes att lagarna ansågs användas för att 

möjliggöra hjälp och inte att lagar ska utnyttjas för att straffa någon. Här är det 

möjligt att tolka intervjuerna på ett sätt att se på saken, som att makten i 

myndighetsutövningen vore något helt naturligt och positivt för klienten medan i 

Annas intervju där maktutövande aspekter överväger mer än möjligheten till 

understödjande relationer med klienten dvs. hjälpaspekten säger hon ”vid LVM är 

det lönlöst att bygga upp en relation”.  

 

Föregående intervjusvar visar på motstridiga handlingsmönster avseende hur 

socialsekreterarna bedömer situationer precis som Wörlen och Bergmark (2012) 
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beskriver det och som Liljegren och Parding (2010) bekräftar. Beatrice, Cecilia 

och Diana var mycket tydliga, att även om det är ett LVM som blir aktuellt ska 

det övergå i frivillig hjälp så fort det är möjligt då de inte tycker att LVM är något 

att förespråka förutom när det handlar om att rädda liv. Beatrice, Cecilia och 

Diana understryker hur viktigt det är att motivera till frivillig hjälp och det är 

också de tre av mina fyra intervjupersoner, som påtalar vikten av att bygga upp en 

bra relation med klienten. De menar att en bra relation till klienten leder till ökad 

trygghet och respekt, som i sin tur kan vara avgörande för mottagligheten av 

hjälpen som ges. ”LVM är bra när allt annat är uttömt” är ett av intervjucitaten 

från Beatrice som visar på att allt annat ska göras innan det blir tal om ett LVM 

och det citatet får vara avslutet på analysen i det här textstycket. 

 

5.3 Handlingsutrymme och byråkrat 

Med utgångspunkt i Skaus (2018, s.71) modell finns ett intressant motsättande 

handlingsmönster i tre av intervjuerna där intervjupersonerna berättar om 

huruvida de skulle informerat en annan enhet inom socialförvaltningen om 

information framkommit som skulle kunna komma att påverka klientens beslut 

negativt. 

”Om saker kommer fram som andra enheter behöver veta så är det en självklarhet 

att jag samarbetar med den enheten. Vi är ju samma organisation” - Anna 

Anna menar på att även om de är olika enheter så är det samma organisation som 

de arbetar för och förklarar att de måste samarbeta. Diana säger ”om jag kan 

påverka så att klienten får det bättre så tänker jag göra det oavsett vem jag trampar 

på tårna” och Cecilia säger något liknande det Diana säger ”om något kommer 

fram som negativt kan påverka andra enheters beslut till min klient så väljer jag 

att inte dela med mig till enheten”. Balansen mellan hur mycket makt som 

uttrycks och hur mycket hjälp som ges syns tydligt här och kan sättas in i olika 

parametrar enligt Skaus (2018, s.71) ansats.  

 

Enligt föregående intervjusvar och analys har Diana och Cecilia klienten i fokus 

och väljer att utmana sitt handlingsutrymme till klientens fördel genom att inte 

berätta vidare information som framkommer och därmed kan de sättas in i mycket 

makt och mycket hjälp. Vi har Anna som väljer att samverka med sina kolleger 
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över enhetsgränserna och då innebär det att beslutet kommer att bli negativt för 

klienten precis som intervjufrågan ställdes, som exempel att klienten får avslag 

från ekonomiskt bistånd berättar Anna om det framkommer att klienten fick 

pengar av en vän. Det här handlingsmönstret kan då sättas in i mycket makt men 

lite hjälp i enlighet med Skaus (2018, s.71) modell. Både Anna, Cecilia och Diana 

är gräsrotsbyråkrater (Lipsky 1980) med möjlighet till samma handlingsutrymme i 

relation till både organisationen och klienterna men de väljer att tolka och forma 

handlingsutrymmet på olika sätt, därför kommer klienterna att bemötas olika 

beroende på vilken handläggare de tilldelas.  

 

En del av föregående resonemang, om att samarbeta eller inte mellan olika 

enheter kan styrkas av Khoo, Nygren och Gümüscü (2018) som skriver att 

enheter, sociala myndigheter, har en tendens att se till att klienten får hjälp utifrån 

sin enhets bästa och inte utifrån att klienten har flera problem att ta itu med 

samtidigt (ibid). Det som också kan ses utifrån mina intervjusvar är att Diana och 

Cecilia faktiskt hellre hjälper klienterna, än att samverkan mellan enheterna. Att 

arbeta med människor är komplext. Ibland är det bra att göra på visst sätt och 

ibland är det bra att göra på ett annat sätt. Det är det här som menas med att 

socialsekreterare har två processer som de ska förhålla sig till och som ibland 

krockar med varandra. Å ena sidan ska en socialsekreterare hjälpa individer 

utifrån vad de tror är bäst för dem. Å andra sidan ska socialsekreterare ifråga tolka 

och följa regler och rutiner (Lipsky 1980).  

 

Här kan vi använda oss av den andra modellen som Skau (2018, s.75) presenterar 

där hon tittar på jämlikhetsaspekten mellan organisationen och hjälparen. Oavsett 

om vi tittar på Dianas och Cecilias handlingsmönster eller om vi tittar på Annas 

handlingsmönster, ser vi på jämlikhetsperspektivet då vi talar om systemnivå. 

Detta då alla tre socialsekreterare som berättade om huruvida de samverka eller 

inte med andra enheter då information framkom som kunde påverka klientens 

beslut negativt, arbetar på socialförvaltningen som är en del av vårt välfärdsystem 

med baktanken om jämlikhetsorientering. Då vi talar om personnivån så skulle vi 

kunna sätta in Anna som väljer att samverka genom att berätta för andra enheter 

om vad klienten har berättat, på mycket makt, alltså i mörkrummet enligt Skaus 

(2018, s.75) modell då det faktiskt slutar med ett negativt beslut för klienten. Vi 
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skulle också kunna sätta Anna då hon agerar som samverkande i det här fallet, i 

växthuset då baktanken fortfarande kan vara god enligt Skaus (2018, s.75) modell 

trots att beslutet för klienten blir negativt.  

 

I intervjuerna med Beatrice, Cecilia och Diana framkommer det att 

socialsekreterarna går utanför ramarna för vad som är deras arbetsuppgifter enligt 

organisationens åtaganden. Socialsekreterarna hjälper klienterna med diverse 

saker som måste ordnas och som inte står i några arbetsuppgifter, men som de tre 

av mina fyra intervjupersoner ändå gör för att klienten ska komma vidare i 

planeringen för att inte fastna i onödiga hinder som att exempelvis fylla i 

blanketter eller förflytta saker. ”vi jobbar som CM” (Case Management) säger 

Beatrice. Beatrice, Cecilia och Diana agerar likadant och beskriver på ett 

likvärdigt sätt att de förflyttar klienters kläder från exempelvis härbärge till HVB-

hem, hjälper till att ordna legitimation om det ökar klienternas förmåga att ta hand 

om sig själva och följer med dem på olika möten som är av vikt för en förändring 

till det bättre, då personerna inte har förmåga att ta sig dit, trots att det inte tillhör 

socialsekreterares arbetsuppgifter i ett strikt verksamhetsperspektiv.  

 

Anna visar, till skillnad från mina tre andra intervjupersoner, på ett 

handlingsmönster som kan appliceras i rummet mer makt och mindre hjälp enligt 

Skaus (2018, s.71) teori: ”Jag gör inget utanför mina arbetsuppgifter som inte är 

mitt ansvar”. Mer makt då det är ett frivilligt val som en socialsekreterare har att 

förhålla sig till även om det inte ingår i uppdraget att till exempel bära kläder 

enligt hennes tolkning av sitt handlingsutrymme då det ändå finns en möjlighet att 

tolka arbetsuppgiften som att det skulle kunna ingå i uppdraget, för som Beatrice 

beskriver, så gör socialsekreterare saker som kan få klienten att komma vidare. 

 

Föregående två beskrivningar visar på två olika handlingsmönster utifrån samma 

situation och klientbehov. Men, Beatrice som sa att de arbetar som Case 

Management, sa också att ”jag springer kanske lite för mycket men det är jag som 

person”. Handlingsutrymmet som det här intervjusvaret handlar om, är inte alltid 

positivt utan kan som Liljegren och Parding (2010) skriver, leda till jämlikhets- 

och rättviseproblem. Det bildas intressanta konflikter då det å ena sidan är okej att 

socialsekreterare arbetar på olika sätt men å andra sidan kanske inte 
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konsekvenslöst.  

 

I enlighet med mina intervjusvar; väljer Beatrice att lägga tid på att hjälpa klienten 

med att bära klientens tillhörigheter från det ena stället till det andra. Cecilia 

väljer att göra likadant som Beatrice, men med lite svordomar inombords om att 

ansvaret ligger på någon annan. Diana ber någon annan, till exempel HVB-

hemmet att lösa problemet och Anna menar på i intervjun att det inte är hennes 

ansvar.  

 

Här har vi en av jämlikhetaspekterna som Skau (2018, s.75) tar upp i sin ena 

modell där socialförvaltningen är en myndighet som ska ha ett 

jämlikhetsorienterat förhållningssätt och alla klienter ska behandlas utifrån det 

perspektivet. Alla klienter har individuella behov som kräver individuella 

lösningar och då hamnar Anna som inte gör något utöver sitt uppdrag i lite 

hjälp/mycket makt-parametern även om det inte ingår i arbetsuppgifterna (Skau 

2018, s.71). Enligt Skau (2018, s.74) kan också Beatrices, Cecilias och Dianas 

agerande, utifrån intervjuerna, avläsas utifrån den grad av personligt ansvar de har 

till sina arbetsuppgifter, som ibland är större än de resurser som organisationen 

tillhandahåller.  

 

5.4 Skilja på arbete och fritid 

Utifrån Beatrices, Cecilias och Dianas intervjusvar finns det likheter som att de 

alla tre tar hem arbetet ibland genom att ta hem arbetstelefonen. Ingen av dem gör 

det alltid, men på olika sätt uttrycker socialsekreterarna att de tar hem telefonen 

när en klient är orolig inför en placering, eller om de själva är oroliga över någon 

klient. Annas intervju visar ett handlingsmönster som skiljer sig från de andra 

intervjuerna. ”När jag är ledig så är jag ledig, då kopplar jag bort jobb helt.” Med 

utgångspunkt i modellen makt och hjälp (Skau 2018) så är det möjligt att tolka 

skillnaderna på deras handlingsmönster utifrån att klienterna erhåller mer hjälp av 

Beatrice, Cecilia och Diana på det personliga, klientnära planet och mindre hjälp 

av Anna som kopplar bort arbetet på sin fritid.  

 

I Annas intervju är det möjligt att tolka handlingsmönstret som en maktaspekt då 

hon väljer att inte ta med sitt arbete hem. Det behöver inte vara något negativt då 
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socialsekreterare sitter på olika erfarenheter och kunskaper som enligt Lipsky 

(1980) formar deras olika sätt att förhålla sig till sina arbetsuppgifter, eller som 

Beatrice sa ”i det här arbetet kan man jobba dygnet runt för det finns alltid något 

att göra”. Detta visar på en ytterligare situation där socialsekreteraren själv avgör 

hur deras handlingsutrymme ska se ut genom att de formar sitt arbete utifrån hur 

de tolkar de organisatoriska ramarna i förhållande till den individuella hjälpen 

som ges precis så som Billquist (1999) i tidigare forskning beskriver 

socialsekreterarnas arbetssätt på. 

 

5.5 Tillgänglighet och prioriteringar 

Intervjuerna visade att alla fyra socialsekreterare var helt överens när det handlade 

om deras tillgänglighet under arbetstid gentemot deras klienter. Alla fyra 

berättade att de har telefonen på nästan alltid under arbetstid. De bekräftade vidare 

i intervjuerna det som Billquist (1999) tar upp, att många klienter tycker att första 

kontakten är påfrestande och jobbig men att klienterna sedan de fått en 

socialsekreterare tilldelad, upplevde att det var mindre jobbigt då det var lättare att 

få tag i sin socialsekreterare.  

 

Flertalet av de intervjuade socialsekreterarna berättade att de ibland stänger av 

eller sätter ner ljudet för att kunna koncentrera sig i sitt skrivande. De återkopplar 

alla senast dagen efter till klienter och till andra personer som sökt dem. Däremot 

återkopplar mina intervjuade socialsekreterare snabbare om de uppfattar att något 

gällande en klient är akut. Som Cecilia sa: ”man får ett helt annat förtroende av 

klienten om de känner att de får tag i en, att man lyssnar, är flexibel och 

tillmötesgående”. Utifrån Skaus (2018, s.75) modell ser vi att socialsekreterares 

berättelser stämmer bra genom att alla fyra är flexibla i sin tillgänglighet samtidigt 

som de är jämlikhetsorienterade i sin maktutövning, som utgår från klienternas 

behov. 

 

Det som framkommit i min studie om hur socialsekreterare prioriterar, är 

överensstämmande med det som Wörlen och Bergmark (2012) fått fram i sin 

forskning, på så sätt att det är klienternas behov som prioriteras först på ett 

socialkontor och att en socialsekreterare inte med en gång utgår från klienternas 

egna insatser och resurser. Samtliga mina intervjupersoner berättade att de måste 
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prioritera varje dag. Det kan vara allt från att mer självgående klienter till de 

mindre självgående som har ett destruktivt drogbeteende eller att klienter som 

redan har fått hjälp till en insats måste vänta. Alla fyra intervjupersonerna var 

överens om att de i första hand prioriterade bort organisationsmöten och raster 

innan de började prioritera bort klienter men att de klienter med störst behov för 

stunden och de klienter som har mest destruktivt drogbeteende måste prioriteras 

först. Här kan vi sätta in alla fyra intervjuerna i parametern mycket hjälp och lite 

maktutövning, som utgår från klienterna enligt Skaus (2018, s.71) modell då 

socialsekreterarna väljer bort organisationens möten så att de klienter som 

verkligen behöver hjälp prioriteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

6 Sammanfattande reflektioner och diskussion  

Uppdraget säger emellanåt en sak och verkligheten kräver en annan handling, 

vilket kan skapa konflikt då det gäller att hantera maktrelationer av olika slag. 

Socialsekreterarna tvingas arbeta i två motstridiga processer så som Billquist 

(1999) beskriver. Dels utifrån den första processen som är 

organisationsprofessionen och handlar om byråkratin där lagar och regelverk 

skapas och där standardiserade metoder införs. Dels utifrån en andra process som 

är yrkesprofessionen där erfarenheter, värderingar och utbildning samspelar för att 

tillgodose hjälp och stöd åt klienter med komplexa behov. Detta utgör grunden för 

resultaten som min analys visar på.  Beatrice, Cecilia och Diana gav så mycket 

hjälp att det gick ut över deras privatliv. Att arbeta med människor innebär att 

avstängningsknappen gällande jobb och fritid ofta saknas. Visst kan 

socialsekreterare stänga av telefonerna och logga ut från arbetet men de klienter 

som inte mår bra, mår inte bättre 17:00 – 08:00 nästa dag, det vill säga utanför 

kontorstid. Det innebär en komplexitet i hur socialsekreterare ska förhålla sig till 

klienterna avseende deras egna handlingsmönster. 

 

Viktigt att poängtera är att min studie inte handlar om personlighetsdrag utan om 

olika handlingsmönster i olika situationer som socialsekreterare kan hamna i när 

det gäller utövande av makt och hjälp. 

 

6.1 Tillgänglighet, bemötande och relationerna 

Med koppling till den första frågeställningen i uppsatsen avseende 

socialsekreterarnas maktutövande och hjälpande relationer, samt deras 

tillgänglighet och bemötande; kan vi se att alla fyra intervjupersoner var överens 

om att tillgängligheten och bemötandet var viktigt. Det är i bemötandet det händer 

något som avgör hur relationen utvecklas. Beatrice, Cecilia och Diana såg sig inte 

besitta någon negativ makt över klienten och lyfte fram maktutövandet utifrån 

klientens behov som något positivt och hjälpande. Vidare, belyste de även vikten 

av att bygga upp en relation med klienten oavsett om det handlade om frivillig 

hjälp eller om tvång var inblandad. Anna såg ingen anledning till att skapa en 

relation med sina klienter då hon relaterade till att klienter inte är ute efter någon 

längre och varaktig relation, de vill ha hjälp och sedan gå vidare. 
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6.2 Organisationen och klienten parallellt 

Parametrarna makt eller hjälp (Skau 2018, s.71) kan vara olika stora i olika 

situationer och den ena parametern, exempelvis makt, passar inte alltid för en och 

samma person utifrån det som situationen kräver. Med koppling till den andre 

frågeställningen om socialsekreterarnas utövande av makt i samspelet med 

byråkratiska och utredande åtaganden och klienternas behov: Går det utifrån 

intervjuerna att följa ett svagt mönster som tyder på att Anna avviker i jämförelse 

med de andra tre socialsekreterarna som intervjuades genom att på ett tydligare 

sätt skilja på arbete och fritid. Det hade varit intressant för fortsatt forskning att se 

vad resultatet skulle visat på om mängden intervjuer hade ökat i antal. Hade 

mönstren som visats i den här studien blivit tydligare eller är det en slump att 

Anna använde sitt handlingsmönster på ett annat sätt än vad Cecilia, Beatrice och 

Diana gjorde. Att Annas handlingsmönster stack ut jämfört med de andra 

intervjupersonerna behöver inte innebära att hon på något sätt var mindre 

hjälpsam som person, men det har framkommit att dessa olika handlingsmönster 

appliceras i olika situationer av mina intervjuade socialsekreterare.  

 

Basic (2018) och Hjelte (2005) pratar om att arbeta som ett system mellan 

enheterna och andra samverkanspartners för att hjälpa klienten på bästa sätt och i 

den frågan svarade Anna att det var en självklarhet att hon skulle samarbeta med 

andra enheter oavsett om det tydligt gagnade klienten eller ej medan Diana och 

Cecilia inte skulle ha valt att samverka om det inte tydligt var till klientens fördel.  

 

6.3 Handlingsutrymmets maktkamp 

Den avslutande frågeställningen i uppsatsen om en socialsekreterares 

handlingsutrymme i relation till maktutövande och hjälpande faktorer, kan 

besvaras genom att just problematisera handlingsutrymmet. Hur mycket hjälp en 

klient fick berodde på hur mina intervjuade socialsekreterare resonerade kring sitt 

handlingsutrymme. Hur handlingsutrymmet ser ut beror i sin tur på hur mycket 

makt och hjälp som varje socialsekreterare väljer att ge och ta utifrån sitt 

handlingsmönster på det personliga planet. Detta handlingsutrymme formas dels 

av tidigare erfarenheter och värderingar. Handlingsutrymmet formas också av de 

organisatoriska förhållanden som socialsekreterare har att förhålla sig till.  
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Socialsekreterarens personliga värderingar får inte utgöra det totala underlaget för 

ett beslut enligt mitt sätt att tänka om saken, men den magkänsla som en erfaren 

socialsekreterare har ska man ha respekt för. Liljegren och Parding (2010) skriver 

att vi bygger upp en tyst kunskap om det som vi hela tiden lever med. Arbetar en 

socialsekreterare med vuxna missbrukare så anser jag att hjärnan på något sätt 

registrerar erfarenheter som sedan visar sig i en form av känsla. Denna tankegång 

är något som jag fick stöd för via intervjuerna. Det går inte att skriftligt lämna ett 

totalt täckande underlag på att något är rätt eller fel i socialt arbete, men precis 

som att vi räknar på sannolikheten i matematik, finns någon liknande kraft i oss 

som hjälper oss att avgöra olika situationer.  

 

Socialsekreterarna är olika i deras sätt att hantera handlingsutrymmet. 

Socialsekreterarnas handlingsmönster formas av många olika aspekter såsom till 

exempel hur organisationen är uppbyggd, hur organisationens ekonomi ser ut, hur 

chefen hanterar olika riktlinjer och hur mycket chefen låter en social problematik 

vara en tolkningsfråga till socialsekreteraren. Det handlar också om vilka 

värderingar som socialsekreterare påverkas av, hur hon eller han tolkar sitt 

uppdrag och erfarenheten som socialsekreteraren besitter. Vi är alla komplexa 

varelser som måste få vara komplexa och lite egna i vårt sätt att tänka och agera. 

Så länge det görs på ett respektfullt sätt och så länge klienten får det som han eller 

hon är berättigad till. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

Att jämföra svaren, handlingarna och inställningen hos socialsekreterare, mellan 

olika enheter, men i samma organisation och i samma stad. Utredare arbetar mer 

klientnära och följer sina klienter på deras behandlande och rehabiliterande resa 

medan mottagningsenheten endast är med i starten. Arbete- och 

försörjningsenheten håller sig inom området för det ekonomiska vilket gör att 

relationen byggs upp på ekonomiska och försörjningsmässiga grunder. 
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Du tillfrågas om deltagande i min studie  

 
 
 
Hej 
Jag heter Anna Ström och jag skriver min kandidatuppsats på 
Socialhögskolan vid Lunds universitet. Syftet med min studie är att 
undersöka hur socialsekreterare på utredningsenheten upplever och 
resonerar kring betydelsen och påverkan av deras tillgänglighet gentemot 
klienter, klienters olika behov och problematik samt Covid -19’s påverkan på 
tillgängligheten. 
 
Jag tänker att jag ska intervjua 4-6 personer från samma enhet då jag vill att 
personerna ska ha samma förutsättningar gällande ramar, regelverk, 
enhetschef och organisation bakom sig. Jag räknar med att varje intervju 
kommer att ta cirka 45-60 minuter. 
 
För att kunna få med all information så hade jag tänkt att spela in om ni ger 
ert samtycke. Självklart raderas inspelningen direkt efter att jag fått ner allt 
på papper. Ingen mer än jag och eventuellt min handledare kommer att 
lyssna på materialet. Jag kommer efter intervjun att avidentifiera er genom 
att jag sätter ett nummer på ert material istället för att jag sätter ut namn.  
 
Deltagandet i studien är helt frivillig och kan avbrytas när som. Samtycket 
kan också dras tillbaka fram tills att materialet är godkänt och sammanställt. 
De uppgifter som samlas in kommer endast att användas till den här studien. 
Om det under intervjun skulle komma fram känslig information så har jag 
tystnadsplikt men du kan också välja att be mig ta bort något som du inte 
ville skulle sägas. 
 
Uppsatsen förväntas vara klar i början av Mars 2021 och då kommer jag att 
skicka det till er mail. 
 
Med Vänliga Hälsningar Anna Ström  
 
Handledare: Johan Cronehed 
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Du tillfrågas om deltagande i min studie 
 
 
 
Hej 
Jag heter Anna Ström och jag skriver min kandidatuppsats på 
Socialhögskolan vid Lunds universitet. Syftet med den här studien är att 

undersöka hur socialsekreterare på utredningsenhet vuxen upplever och resonerar 

kring balansen mellan makt och hjälp på personnivå och organisationsnivå. 
 
Jag tänker att jag ska intervjua 4-6 personer från liknande enhet då jag vill att 
personerna ska ha samma förutsättningar gällande ramar, lagar, regelverk, 
och organisation bakom sig. Jag räknar med att varje intervju kommer att ta 
cirka 45-60 minuter. 
 
För att kunna få med all information så hade jag tänkt att spela in om ni ger 
ert samtycke. Självklart raderas inspelningen direkt efter att jag fått ner allt 
på papper. Ingen mer än jag och eventuellt min handledare kommer att 
lyssna på materialet. Jag kommer efter intervjun att avidentifiera er genom 
att jag sätter ett nummer på ert material istället för att jag sätter ut namn.  
 
Deltagandet i studien är helt frivillig och kan avbrytas när som. Samtycket 
kan också dras tillbaka fram tills att materialet är godkänt och sammanställt. 
De uppgifter som samlas in kommer endast att användas till den här studien. 
Om det under intervjun skulle komma fram känslig information så har jag 
tystnadsplikt men du kan också välja att be mig ta bort något som du inte 
ville skulle sägas. 
 
Uppsatsen förväntas vara klar Mars 2021 och då kommer jag att skicka det 
till er mail. 
 
Med Vänliga Hälsningar Anna Ström  
 
Handledare: Johan Cronehed 
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INTERVJU VIA TELEFON (4-6 socialsekreterare) 

 

BAKGRUNDSFRÅGOR OCH ALLMÄNT: 

Kön?  

Ålder? 

Hur länge har du arbetat med socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat med vuxen målgrupp? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Vad gjorde du tidigare? 

Varför sökte du dig till den här tjänsten? 

Varför blev du socionom? 

Tycker du att du är en bra socialarbetare? Berätta! 

 

BEMÖTANDE 

Upplever du ofta att du gör saker som du tänker att andra enheter/organisationer 

borde ha gjort? Tex fyller i ansökan till ek bistånd. 

Hur privat eller personlig är du mot klienterna?  

Delar du med dig av personliga erfarenheter som visar att du inte är perfekt och 

felfri i mötet med klienter? 

Tror du att klientens beteende påverkas av hur du beter dig? Hur? 

Är vi mer formella eller informella nu jämfört med innan Covid -19? 

Behöver du ibland prioritera eller prioritera bort klienter? Varför? Vilka blir 

lidande? 

 

ORGANISATIONEN & HANDLINGSUTRYMMET 

Om en klient berättar något som kan påverka hans beslut inom en annan enhet på 

ett negativt sätt, samarbetar du då med den enheten genom att berätta? Varför? 

Reflekterar du och dina kolleger ofta över om ni gjort tillräckligt för klienten? 

När upplever du att LVM är bra? Mindre bra? 

Om klienten har fått ett (enligt dig) felaktigt beslut. Hjälper du klienten att 

överklaga eller på annat sätt tillfredsställa hen då?  

Upplever du att information ofta undanhålls från klienter? På vilket sätt i så fall?  

På vilket sätt upplever du att makt kan uttryckas vid hembesök och 

dokumentation?  

Vad ser du för risker, konsekvenser och fördelar med förändringarna som skett 

under Covid -19? 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Pratar du och dina kolleger sinsemellan om hur tillgängliga ni är för era klienter? 

Vad kommer fram i så fall?  

Hur lätt är det för dina klienter att få tag på dig? 

Hur ofta träffar du dina klienter?  

Tycker du att tillgänglighet är en tillgång eller ett hinder?  

Tror du att relationen till klienten, klientens problem eller annat påverka hur 

tillgänglig du är för olika klienter?  

Har nya corona-anpassade metoder påverkat tillgängligheten på något sätt? 

 

 


