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Abstract 
 

This candidate thesis focuses on the qualitative method of investigating what may 

affect the individual's experience in meetings with social security officers as well as 

distinguishing the existence of power relationships.The foundation of our work 

consists of four semi-structured interviews carefully examined using qualitative 

content analysis, earlier research and perspectives such as power, stigma and 

intersectionality. Our selection consists of adult individuals who have their own 

experiences of meeting social secretaries. The results of our study show that the 

individual's perceived power is reflected in a broader context in which his past life 

experience and vision are important. The thesis is supported by the previous research, 

but also demonstrates a need for future research that emphasizes individual experience 

further. 

 

 

Sammanfattning 

 

Denna kandidatuppsats inriktar sig på att genom kvalitativ metod undersöka vad som 

kan påverka den enskildes upplevelse vid möten med socialsekreterare samt urskilja 

förekomst av maktförhållanden. Fundamentet för vårt arbete består av fyra 

semistrukturerade intervjuer som noggrant undersöks med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys, tidigare forskning och perspektiv såsom makt, stigma och 

intersektionalitet. Vårt urval består av myndiga individer och som har egna upplevda 

erfarenheter från att möta socialsekreterare. Resultatet i vår undersökning visar att 

individens upplevda makt speglas av en vidare kontext där dennes tidigare 

livserfarenhet och framtidsvision har betydelse. Uppsatsen styrks av den tidigare 

forskningen men påvisar även ett behov av framtida forskning som framhäver 

individens upplevelse vidare. 
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Förord 
 

Vi vill här tacka vår handledare Hanna och de studiekamrater som ingått i samma 

handledningsgrupp som oss, era tips och idéer har varit oss till stor nytta.  

 

Vi vill också tacka de som står oss närmast då dessa har visat oss stor förståelse och stöttning 

under den skrivande perioden, samtidigt som vi klappar oss själva på axeln. 

 

Men de som vi framförallt vill buga och bocka för är de fantastiska individer som har valt att 

delat med sig av sina upplevelser vid möte med socialsekreterare till oss. Utan er hade inte 

detta arbete varit möjligt, TACK! 
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1. Introduktion 
 

Mellan socialsekreterare och individ kan det under ett möte uppstå ett obalanserat förhållande, 

ett sådant tillfälle kan vara då individen ansöker om bistånd. Ansökan leder till att individen 

får träffa en socialsekreterare, denna beskrivs som en mellanhand mellan organisation och 

individ. I samma process förvandlas individen till klient. Socialtjänsten är främst en 

ramlagstyrd verksamhet, vilket innebär att lagen ger en viss fingervisning om hur 

prioriteringar bör göras, men det är inte alltid lätt att omsätta dessa lagar i faktiska beslut 

(Wörlén, 2010). Grundläggande är dock att lagstiftningen ålägger kommunerna att bedriva 

viss typ av verksamhet, men i regel utan närmare angivelser av omfattning eller kvalitet i 

enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Lagstiftningen anges som mycket viktigt för 

de beslut som fattas av socialsekreterarna, denne innehar med andra ord inte någon ovillkorlig 

eller gränslös handlingsfrihet. Det är snarare så att lagar och även interna regler och riktlinjer 

ytterst definierar var gränserna för enskilda socialsekreterares handlingsdomän går. 

Socialsekreterare upplever att deras arbetsuppgifter innehåller motstridiga krav (Wörlén, 

2010). De interna riktlinjerna är avsedda att göra lagstiftningen mer exakta och är därför mer 

detaljerade i sin utformning. Motiven bakom riktlinjerna har att göra med rättvis fördelning, 

ekonomiska begränsningar och personalens arbetsmiljö. Socialarbetaren måste tolka lagen 

och organisatoriska riktlinjer när de fattar beslut. Riktlinjerna kan ge konkret stöd i 

beslutsprocessen, men de kan också utlösa osäkerhet om hur de ska tillämpas i individuella 

fall (Dunér & Nordström, 2006). För närmare 40 år sedan införde Lipsky (1980) begreppet 

street-level bureaucracy, direkt översatt till gatunivå byråkrater. Street-level bureaucracy 

förklaras vara offentligt anställda som har regelbunden kontakt med medborgare och 

bestämmanderätt över viktiga aspekter av medborgarnas liv. Socialsekreteraren kan enligt oss 

ses som en street-level bureaucracy då dessa har delegation att avgöra om ansökan ska 

beviljas eller avslås. Ett faktum är att det utspelas ett ojämlikt förhållande med klienten i 

underläge, trots att även denne besitter makt i form av rättigheter föreskriven i lag (Skau, 

2001). Frågan är om den enskilde har den upplevelsen? I den här uppsatsen kommer vi att 

undersöka socialsekreterare-klient relation från den enskildes upplevelse.  

 

1.1 Problembakgrund  

I Sverige har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt (SFS 2001:453). 

Handläggningen av det ansökta biståndet styrs av Socialtjänstlagen och kommunen ansvarar 

för dess finansiering och organisering. Relationen mellan den som ansöker om bistånd 

benämns som klient och handläggare, handläggaren är oftast en socialsekreterare och 

relationen är i många avseenden långt i från jämlik. Socialsekreteraren i relation till sin klient 

har mer makt då denne som företrädare för en organisation också har socialtjänstens alla 

resurser bakom sig. Klienten är inte längre den personen som tar beslut utan blir till föremål 

för andra människors beslut (Skau, 2001). Avsaknaden av medel för sin livsföring beskrivs 

genom förlust av makt, för att själv kunna värna om sin personliga integritet (Angelin, 2009).  
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Det förekommer yttre och inre påverkan som kan ha stor betydelse av den upplevelse som 

klienten erfar vid mötet med socialsekreteraren, socialsekreterarens kontext är en av dem. En 

obalans mellan klient och socialsekreterare orsakar svårigheter, både för socialsekreterare och 

klienter. Organisationens struktur blir tydlig då den enskilde förvandlas till klient med ett 

behov av stöd, denna riskerar att bli utlämnad. Efter att hen har ansökt om bistånd saknar 

klienten kontroll över det händelseförlopp och den process som fortskrider. Vanmakt är ett 

starkt begrepp som kan förbindas med ett statiskt och fullständigt maktlöst tillstånd (Angelin, 

2009). I en statlig utredning avseende prioriteringar inom hälso- och sjukvård formuleras ett 

antal grundläggande principer för hur prioriteringar ska göras genom behovsprincipen, 

meriteringsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen (Wörlén, 2010). Behovsprincipen kan 

förklaras såsom att prioriteringar skall utgå från individens behov, meriteringsprincipen att 

den som bäst förtjänar stödet eller kan använda det på bästa sätt också skall beredas förtur och 

kostnadseffektivitetsprincipen har som utgångspunkt att beslutsfattaren skall välja det 

alternativ som med minst kostnader tillgodoser individens behov på bästa sätt. Översätts dessa 

principer till att passa den svenska socialtjänsten och de lagrum den vilar på, så framstår 

behovsprincipen som mest central, med de båda andra som komplement till denna (Wörlén, 

2010). Den rådande makten förstås ligga på annan part, en deltagare som står mellan 

individen och organisationen.  

 

Påverkan av klientens upplevelse kan också motiveras med socialsekreterarens 

handlingsutrymme vilket Lipsky har identifierat tre villkor som skapar handlingsutrymme i 

socialarbetarens yrkesprofession (Dunér & Nordström, 2006).  Det första villkoret är 

målsättningen, lagar och riktlinjer som socialarbetaren måste följa, som dessutom är vaga och 

ombytliga. Följaktligen måste gatunivå byråkrater personligen tolka reglerna (Dunér & 

Nordström, 2006). Det andra villkoret är att socialarbetaren arbetar med människor vars 

omständigheter är unika och oförutsägbara, det sociala sammanhanget är komplext och kan 

inte fångas i detaljerade regler (Dunér & Nordström, 2006). Det tredje villkoret förutsätter att 

socialarbetarens beslut kommer att formas av omständigheterna i sin yrkesprofession, vilket 

ger utrymme för personligt handlingsutrymme (Dunér & Nordström, 2006). Ur två 

inflytelserika böcker som publicerades för omkring 30 år sedan, nämligen Michael Lipsky s 

gatunivå Byråkrati - dilemman individen i offentliga tjänster och Jeffrey Prottas s folk 

Processing - The Street -nivå byråkrat i public service byråkratier har tre dilemman 

identifierats (Hjörne, Juhila & Nijnatten, 2010). Dessa dilemman säga ha en stor betydelse för 

välfärdsarbetarens ställning som medlare mellan institutioner och medborgare genom 

självständighet mot kontroll, lyhördhet mot standardisering, och efterfrågan mot utbudet 

(Hjörne, Juhila & Nijnatten, 2010). Dessa dilemman diskuteras när det gäller detta 

sammanhang av välfärdsarbete, som starkt påverkas av New Public Management (NPM), 

(Hjörne, Juhila & Nijnatten, 2010). Det betonas att i en tid präglad av NPM bör dilemman 

kontaktas som empiriska frågor: hur de är närvarande, talande tillstånd och förhandlas i 

naturligt förekommande praxis på gatunivå välfärdsarbete, och med vilka konsekvenser 

(Hjörne, Juhila & Nijnatten, 2010). Modernare analyser pekar att behovet av en viss 

revidering av Lipskys analys är behövlig för att rymma större förändringar i välfärds 

administrationens utveckling (Ellis, 2011). 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2397.2010.00721.x/full#b31
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2397.2010.00721.x/full#b31
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2397.2010.00721.x/full#b36
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Socialsekreterarens förhållningssätt är ytterligare en faktor som har betydelse för den 

upplevelse som klienten upplever vid mötet med socialsekreteraren. Där empati kan förstås 

som en mänsklig förmåga som uppstår vid möte med andra individer och kännetecknas av 

intresse, lyhördhet, mental närvaro, inlevelse och medkänsla. Det empatiska förhållningssättet 

är då vi genom tanke och handling vid möte med andra individer använder oss av vår 

empatiska förmåga (Blennberger, 2006). Det kan även förstås som att empatin i synnerhet är 

essentiell då socialt arbete praktiseras (Gerdes & Segal, 2011). Avsevärda förbättringar 

gällande behandlingsresultat har även konstaterats då ett empatiskt förhållningssätt har 

inkluderats i behandlingen av individ. Den empatiska förmågan som individer besitter kan 

dessutom utvecklas betydligt vid orienterande och målmedveten handledning. Det är av stor 

vikt att understryka den nytta som empati medför samt den tillgång det empatiska 

förhållningssättet innefattar vilket utövare av socialt arbete kan disponera (Gerdes & Segal, 

2011).  

 

Att bibehålla neutralitet för att inte undergräva professions dynamiken är ett förhållningssätt 

som är standardiserat och vedertaget inom socialt arbete (Dybicz, 2012). Att vara vän 

samtidigt som professionell försvagar den understödjande processen i den terapeutiska 

förbindelsen. Där denna positionering intagits finns inget utrymme för värderingar i positiv 

anda, vänskap utesluts då vården utformas. Socialarbetaren uppmanas att avhålla sig från 

skapandet av osynliga band där samhörighet binder samman socialarbetaren med den individ 

som är i hjälpbehov, därmed finns det en outtalad problematik inom socialt arbete (Dybicz, 

2012). Akademikerförbundet SSR:s riktlinjer för socialarbetare uttrycker att socialarbetaren 

ska vara solidarisk med sin organisation, men också att socionomen är skyldig att reagera på 

felbehandling av människor som kan vara orsakad av organisationens arbetssätt (Moren, 

2015). Verksamma socialsekreterare samt socionomstudenter bör sträva efter att fördjupa sig i 

perspektivet maktförhållande i mötet med klienter, för att kunna möta sina nya klienter på en 

mer jämlik nivå. Socionomer som profession har ett självständigt yrkesmässigt ansvar, 

oberoende av regler och rutiner i den organisation där de arbetar (Moren, 2015). 

 

Socialsekreteraren och klienten har i hjälpprocessen och förändringsarbetet redan innan de 

möts föreställningar och fantasier som i hög grad kommer att påverka relationen i det första 

mötet. Om man inte är medveten om dem eller man av andra skäl inte medvetet arbetar med 

dem, kommer dessa föreställningar att styra även den senare delen av relationen (Bernler & 

Johnsson, 1988). Båda parterna har viktiga föreställningar inom tre områden: 1. om 

problemet, 2. om den andre och 3. om hjälpen. Den sista punkten omfattar föreställningarna 

om innehållet i hjälpen. Klienten har i allmänhet en klar uppfattning såväl om vad hen vill ha 

hjälp med (vad som är problemet) som om hur problemet ser ut (dess struktur) (Bernler & 

Johnsson, 1988). I den mån parterna har föreställningar om den andre innan de har mötts, är 

dessa möten präglade av hörsägner och generaliseringar. Klienten som befinner sig i 

socialtjänsten har i allmänhet en uppfattning om hur den eller den socialsekreteraren är: en är 

frikostig, en är snål, en är snabb att tillgripa tvångsåtgärder, en är förstående och så vidare. 

Dessa cirkulerande bilder är oftast träffsäkra. Ur socialsekreterares perspektiv kan man säga 

att det finns motsvarande cirkulerande bilder av klienter, i den mån de själva, deras släktingar 

eller grannar är kända inom socialtjänstens kontext. Dessvärre är denna träffsäkerhet betydligt 
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lägre och uttrycker en ömsesidig hjälp personalen emellan för att ursäkta misslyckanden 

(Bernler & Johnsson, 1988).  

 

Prioriteringar i Socialtjänstens struktur är en påverkansfaktor som handlar om beslutsfattande 

och att besluten inom socialtjänsten tas till stor del på tjänstemannanivå, via 

delegationsbeslut. Vilket innebär att inom det sociala arbetets praktik ofta är socialsekreterare 

som har ett betydande handlingsutrymme att avgöra vem som har rätt till hjälp och i hur stor 

utsträckning hjälpen skall erbjudas (Wörlén, 2010). Där det finns begränsningar och 

svårigheter relaterade till bristande handlingsutrymme upplever klienterna en låg grad av 

självbestämmande (Angelin, 2009). Studier beskriver hur en stor del klienter har upplevt 

bemötanden eller situationer på socialkontoret som på olika sätt kränkt deras integritet. Flera 

informanter beskriver en ej fungerande relation till socialtjänsten i allmänhet men även till 

den enskilda socialsekreteraren. Något som beskrivs ha påverkat dem negativt, särskilt de 

unga individerna (Angelin, 2009). När det gäller socialsekreterarnas handlingsutrymme att 

fatta självständiga beslut i sina ärenden så är det begränsat, något som påverkar 

handläggningen betydligt (Angelin, 2009). De förhållanden som föreligger för den 

hjälpsökande ifrågasätts, genom granskning med avsikt att skapa förståelse för fenomenet. 

Granskningen påvisar att makt inte är enkelriktat och att de mönster som marginaliserade 

individerna ger sitt samtycke till även fortsättningsvis blir gällande om hegemoniska uttryck 

inte ifrågasätts (Shahid & Jha, 2014). Innebörden av hegemoni är den ledande ställning eller 

övertag som erhålls av exempelvis en person, en verksamhet eller organisation. Betydelsen är 

inte makt i sin helhet, snarare att bibehålla den ledarställning som föreligger i samhället 

(Hydén & Månsson, 2006). Professionell kompetens skapar en paradox där övervakning och 

diskretion verkar inom liknande socialt utrymme som ett uttryck för maktrelationer som 

omfattar matrisen av användare och socialarbetare (Gilbert & Powell, 2009). 

 

Inom det sociala arbetets praktik har ofta socialsekreterare ett betydande handlingsutrymme 

att avgöra vem som har rätt till hjälp och i hur stor utsträckning hjälpen skall erbjudas, 

förutsättningarna blir viktiga i en redogörelse för prioriteringar. Det sociala arbetet handlar till 

stor del av kommunikation mellan hjälpare och brukare och det är viktigt att uppmärksamma 

den maktstruktur som finns i mötet och lyfta medvetenheten vad som sker i skärningspunkten 

vid första mötet mellan klient och socialsekreterare. Den rådande makten ligger definitivt på 

en annan part, en deltagare som står mellan individen och organisationen. Därför är det 

oerhört betydelsefullt enligt oss, att klienternas perspektiv och upplevelse lyfts upp gällande 

deras första möte med sin socialsekreterare. 

 

1.2 Syfte  

I den här uppsatsen kommer vi att undersöka relationen mellan socialsekreterare och klient 

samt identifiera personliga variabler som påverkar den enskildes upplevelse av mötet. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever klienten sitt första möte med socialsekreteraren? 

 Hur såg klientens föreställning om socialsekreteraren ut, innan första mötet? 
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 Förändrades klientens föreställning om socialsekreterare, efter första mötet? 

1.4 Avgränsningar  

Under vårt arbete avgränsar vi oss till att intervjua de personer som på eget initiativ ansöker 

om bistånd och väljer bort de som blivit aktuella hos socialtjänsten på grund av en anmälan.  

 

1.5 Disposition  

Detta examensarbete är uppdelat i fem olika kapitel med tillhörande underrubriker där olika 

teman presenteras. Efter första kapitlets introduktion inleder vi vår presentation av vår studie 

med kapitel 2 Metod, som kort speglar vilken kunskap vi är ute efter att uppnå genom 

kvalitativ metod. Vi beskriver den metod som vi använt oss av i arbetet för att nå vårt 

tilltänkta resultat. Vi återger vår förförståelse som låg till grund då vi valde arbetets 

tillvägagångssätt vid genomförandet. I denna del av arbetet motiverar vi även hur det kommer 

sig att vi intervjuade de individer som vi gjorde. Vi beskriver vad som utgjorde vårt urval och 

ger en utförlig beskrivning hur intervjuer genomfördes. Vi vill ge en bild över hur vi stegvis 

bearbetat analysmaterialet, med tillhörande motivering över de val som vi gjort under arbetets 

gång. Här redogör vi även kort för hur arbetsfördelningen har varit under arbetets gång. Vi 

beskriver etik och de etiska ställningstagande som ständigt varit närvarande och som vi under 

hela arbetets gång tagit hänsyn till för att skapa trygghet. Avslutningsvis i denna del återger vi 

våra reflektioner över den metod vi valt, hur denna kom att fungera och vad vi genom arbetet 

fått insikt om. Vi ger även vidare reflektioner över våra tankar över studies pålitlighet och 

trovärdighet. 

 

I kapitel 3 Teoretiska perspektiv och begrepp beskrivs olika synsätt för att skapa förståelse 

och få verktyg att tolka fenomenet, utifrån det syfte och frågeställningar som vårt arbete 

innehåller. Det är under teoridelen som vi ger en fördjupad bild över de teorier som vi använt 

oss av i arbetsprocessen. Kapitel 4 Resultat redovisar vad som framkommit i intervjuerna. 

Dessa speglar verkligheten och det som kommit fram, inklusive våra tolkningar av 

intervjuerna. Sista delen innan referenslistan och bifogade bilagor är kapitel 5 Slutdiskussion, 

kapitlet innehåller vad vi slutligen kommit fram till genom vårt arbete. Vi har här tankar om, 

hur vi vår studie kan länkas samman med den tidigare forskningen. Vi belyser också de 

konsekvenser som vår studie har resulterat till och vad som kan vara betänkligt inför framtida 

forskning.  
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2. Metod  
 

I detta avsnitt sker en redogörelse för studiens metodval, som i vårt fall var en kvalitativ 

metod. Studien presenteras sedan i ordningen; litteratursökning, förförståelse, urval, om 

intervjuerna, den interna ansvarsfördelningen samt de etiska överväganden som sedan 

avrundas i en metoddiskussion. Då vi var ute efter att få förståelse för klientens upplevelse av 

interaktionen mellan socialsekreteraren under första mötet, så kom vi fram till att kvalitativ 

metod var bäst lämpad för vår studie. Övergripande så föll metodvalet enligt ovan, då vår 

strävan är att komma in på djupet av klientens upplevelse av det studerade fenomenet.  

 

2.1 Litteratursökning  

Den mest uppenbara anledningen för att vi skulle gå igenom den existerande litteraturen inom 

vårt forskningsområde var för att ta reda på vilka kunskaper som redan fanns på området och 

vad som redan var gjort, allt för att slippa uppfinna hjulet igen (Bryman, 2011). Under januari 

och februari månad år 2017 genomfördes artikelsökningar via Umeå universitets databaser 

och flertal artiklar hittades då vi använde oss av sökord som ”client relationship and 

individual” och ”social work and power relations”. Vi begränsade vår sökning i SOC Index 

genom att bara söka artiklar som var referee granskade och publicerade från och med januari 

år 2011 till och med december år 2016 samt de artiklar som var publicerade på engelska. 

Sökning av relaterade sökord tillämpades och resulterade till 517 respektive 296 sökträffar på 

ovan nämnda sökord. Av detta sorteras åtta artiklar fram för återigen genomgå sållning, kvar 

av dessa blev det 3 artiklar som vi gemensamt ansåg innehöll relevant kunskap till vår studie. 

Sökningar via databaser har även gjorts via Scopus, men där har vi använt enstaka sökord åt 

gången, såsom “social services”, “priorities” och “client”, detta resulterade till 9 ytterligare 

artiklar. Dessutom har vi använt oss av litteratur i bokform. Artiklarna från tidigare studier 

delades upp mellan oss för att ge utrymme för att varje artikel kunde djup läsas. Ganska 

snabbt kunde vi urskilja vad som stack ut och vilken information som vi ansåg som intressant 

eller ej för vår studie. Efter detta steg så redovisade vi huvuddragen ur artiklarna för varandra 

och hjälptes åt att leta efter kategorier i materialet och formulera teman till begrepp som 

beskriver hela eller delar av det fenomen som vi var ute efter att studera.  

 

2.2 Förförståelse  

Vid studiens start fanns en viss förförståelse till fenomenet makt samt dess innebörd vid 

klientnära arbete. Under utbildningen har vi undervisats i bland annat samtalspedagogik där 

det ingår att inkludera kontexten vid möte med andra individer vid ett samtal. Kontexten kan 

spela en avgörande roll hur klienten kommer att uppfatta mötet, men den yrkesprofessionella 

innehar även makt att bevilja eller neka klient för denna nödvändiga insats eller ekonomiskt 

bistånd som denne ansöker om. Vår förförståelse kan sägas innefatta hur vi som 

professionella praktiskt skall föra oss, och hur vi skall ta hänsyn till samtalets kontextuella 

aspekter. Däremot kände vi båda en avsaknad av klientens egna upplevelse vid mötet, hur 

denna beskriver skeendet med sina egna ord. 
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Vår syn på makt har påverkat alla delar av processen samt de metoder som vi valde att 

använda oss av i vår studie. De tidigare studierna som var en del av vår studies grund, har ett 

västerländskt perspektiv och våra teoretiska utgångspunkter har således en västerländsk 

synvinkel. Nämnda faktorer påverkade studien och hela dess resultat då de hela tiden funnits 

med i bakgrunden. I en större andel av de studier som vi har använt oss av diskuteras mer 

eller mindre de etiska övervägandena, något vi alltid ansett vara väsentligt att förhålla sig till.  

 

2.3 Urval 

Vårt val blev att genomföra intervjuer med individer som är eller har varit klienter, för att 

säkerställa att den enskildes upplevelse skulle skildras, alternativet hade varit att skildra 

undersökningen från socialsekreterarens perspektiv. För oss är det viktigt att klientens 

upplevelse av makt i mötet med socialsekreteraren blir belyst samt att tänkbara variabler som 

kan påverka upplevelsen ringas in. Vi har valt att intervjua de personer som på eget initiativ 

ansökt om bistånd och valde bort de individer som har blivit aktuella hos socialtjänsten på 

grund av en anmälan. Vår undersökning syftade inte på att göra en jämförelse mellan könen i 

första hand men det var en variabel som vi ändå valde att inkludera då vi i förhand inte visste 

dess betydelse för studiens slutresultat. Vi har även valt att bara intervjua personer som är 

vuxna, det vill säga de individer som uppnått en ålder 18 år och uppåt samt de som själva 

kunde lämna sitt samtycke till medverkan. De personerna som passade in enligt dessa 

kriterierna utgjorde vår urvalsram. 

 

Vi planerade att ta kontakt med lokala frivilligorganisationer för att uppmana dessa att 

informera tilltänkta intervjupersoner om vår kommande studie. Till vår kontakt skulle vi 

förklara vad undersökningens syfte var samt bifoga både information (Bilaga 1) och 

intervjuguide (Bilaga 2). Vidare tänkte vi att om det visar det sig att det fanns individer som 

var intresserade så skulle vårt informationsbrev samt intervjuguide lämnas ut till dessa. 

Tanken var att lämna ut intervjuguiden för att respondenten skulle ges möjlighet att tänka 

efter och reflektera över frågorna, för att svaren skulle bli så fylliga som möjligt. I de 

tilltänkta respondenternas information fanns uppgifter om hur de skulle komma i kontakt med 

oss om de var fortsatt intresserade att frivilligt ingå i vår undersökning. Vår förhoppning var 

att vi skulle få svar från 4–6 individer som ville ingå i studien. 

 

Efter att vi hade kontaktat flertalet frivilligorganisationer vilka vi medvetet väljer att inte 

namnge med hänsyn till att vi inte vill riskera att bryta sekretess och anonymitet fick vi 

kontakt med två individer att intervjua, sedan blev det stilla. Det var inga fler respondenter 

som visade sitt intresse eller tog kontakt med oss. Då responsen inte blev som vi hade tänkt 

oss och då tiden rann iväg, så beslutade vi oss för att annonsera efter respondenter på våra 

respektive Facebooksidor. Vi skrev där ut en förfrågan samt en uppmaning till våra bekanta 

och deras bekanta att ta kontakt med oss om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju 

till vår kandidatuppsats. Vi tydliggjorde att vi sökte efter personer som tidigare haft kontakt 

med en socialsekreterare och som hade ansökt om bistånd enligt Socialtjänstlagen samt var i 

en ålder över 18 år. Vi önskade därigenom att de skulle ta kontakt med oss genom ett 

personligt meddelande på Facebook för ytterligare information. Härigenom kom så ytterligare 
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två intervjuer att genomföras. Samtliga individer som kom att intervjuas fick ta del av 

intervjuguiden före intervjutillfället. Då vårt syfte var att skildra klientens upplevelse tog vi 

ett beslut att också låta dessa ingå i vår undersökning. Vi motiverar vårt val med att fler av 

dessa upplevelser kan ge en tydligare analys än vad ett färre antal intervjuer skulle erhållit. Vi 

valde att behålla de ursprungliga urvalskriterier som de var, de kontextuella förhållandena ska 

bibehållas (Andersson & Ahnlund, 2009). 

 

2.4 Om intervjuerna 

Vårt datainsamlings material består av semistrukturerade intervjuer, som möjliggör att 

fenomenets andemening kan göras begriplig för forskaren genom intervjupersonen (Fejes & 

Thornberg, 2015). Innan vi genomförde vår första intervju utfördes varsin pilotstudie, ena 

författaren genomförde en pilotstudie på en vän och den andra på sin make. Pilotstudiens 

intention var att ta reda på om vår intervjuguide skulle fylla den funktion som vi hade tänkt 

oss. Det är önskvärt att säkerställa studiens helhetsresultat genom att pilotstudier säkerställer 

att intervjufrågorna är väl fungerande (Bryman, 2011). Vi upptäckte att vår intervjuguide 

innehöll alldeles för många frågor med ledande karaktär för att den skall bibehålla 

semistrukturerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer är ett flexibelt tillvägagångssätt som 

ger fylliga svar men samtidigt innefattar denna en viss struktur. Frågorna som ställdes skulle 

vara av öppen karaktär för att utesluta risken att besvaras med ja, nej eller svar av ledande 

slag. Varpå vi skalade ner intervjuguiden till ett innehåll med tre frågor bestående av teman, 

men då upptäckte vi att det blev svårt att enligt oss frambringa ett tillräckligt fylligt material 

som besvarade våra delfrågor. För att säkerställa att vi verkligen skulle få fram det vi var 

intresserade av så la vi till ytterligare några frågor. Målet var att intervjuguidens innehåll 

skulle bestå av tillräckligt många frågor för att fenomenet skulle åskådliggöras väl och att 

intervjupersonen skulle skildra sina upplevelser med egna ord (Back & Berterö, 2015). Med 

hjälp av de genomförda pilotstudierna uppmärksammades att viss korrigering krävdes innan 

vi blev nöjd med intervjuguiden i sin helhet. Intervjuguiden blev inte riktigt så fri som vi 

önskat inledningsvis, men intervjuerna blev bra med mycket utrymme för den enskildes 

berättelse.  

 

Fyra personer kom att kontakta oss på eget initiativ efter att de hade fått ta del av information 

om vår undersökning. Då intervjuerna genomfördes var det viktigt att vi fick med en 

fullständig redogörelse av dessa, för det intressanta i materialet är både vad 

intervjupersonerna sade och hur de uttryckte det. Intervjuerna har efter att samtycke lämnats 

av intervjupersonerna spelats in via våra smartphones. Detta gjordes för att vi som intervjuare 

helt och hållet skulle ges möjlighet att fokusera på vad intervjupersonen berättade under 

intervjuerna samt för att underlätta bearbetningen av resultatet efteråt. De enskilda individerna 

som utgör våra intervjupersoner har alla sökt hjälp på frivillig basis, de har på egen hand 

kontaktat socialsekreteraren. De tankar som informanterna hade om den egna upplevelsen 

samt vad de ville att kontakten skulle generera till, resulterar i samband med frivilligheten att 

den negativa anspänningen blir av lägre grad vid sammankomsten. Vidare innebär detta också 

en större möjlighet till dialog och rörelsefrihet mellan parterna vid den inledande processen 

(Carlsson, 2005). Uppdelningen av intervjuer som vi gjorde sinsemellan föll sig naturligt, vi 
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genomförde de intervjuer samt dess transkribering på var och en av de individer som 

kontaktat vederbörande. Intervjuerna kom därför att först spelas in och direkt efteråt 

transkriberades dessa ordagrant, något vi upplevde oerhört tidskrävande. Transkriberingen av 

inspelade intervjuer tar ofta lång tid i anspråk, räkna med sex timmars transkribering för varje 

inspelad intervjutimme (Bryman, 2011). Transkriberingen blev underlaget för vår kvalitativa 

innehållsanalys, där meningsbärande enheter kunde identifieras för att sedan kodas och 

kategoriseras (Bryman, 2011).  

 

Till vår studie har vi endast mött kvinnor som valde att delge oss sina upplevelser och vara 

med vid intervju, därför kommer vi nedan att nämna intervjupersonerna som “kvinnorna” och 

inte separera vilken intervjuperson som sagt vad. Vi har valt att citera kvinnorna och ta med 

deras uttryck ordagrant för att på djupet spegla vad de har gett uttryck för. Vi anser att syftet 

besvaras genom en kvalitativ forskningsmetod, och den valda metoden för insamlandet av 

data. Av bakgrundsvariablerna kunde utläsas att de medverkande intervjupersonerna är 

kvinnor med födelseår mellan 1974–1986. En av de tillfrågade kvinnorna hade endast uppnått 

grundskola och en av de tillfrågade kvinnorna har erhållit kandidatexamen, två av de 

tillfrågade kvinnorna hade yrkesgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.  

 

2.5 Bearbetning och analys av materialet  

Vi har att använt oss av en kvalitativ innehållsanalys för att bearbeta vårt insamlade data, 

denna analysmetod är främst anpassad för att analysera ord eller textens kontextuella innehåll 

(Hjelm & Lindgren, 2010). Det går att urskilja konventionell, riktad och summativ som tre 

olika metoder av kvalitativ innehållsanalys då data skall tolkas (Hsieh & Shannon, 2005). Vi 

har analyserat vårt fenomen och inspirerats av konventionell innehållsanalys då det föreligger 

ett lämpligt användningsområde där forskningslitteratur eller existerande teori är inskränkt. 

Särskiljande för konventionell innehållsanalys är att det från data under analysen som 

kategorier framkommer, vilket resulterar till en vidare insikt av fenomenet för forskaren 

(Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Det empiriska materialet som legat till grund för vårt arbete består av fyra stycken 

semistrukturerade intervjuer. Det första som gjordes var att vi bekantade oss med insamlade 

materialet genom att läsa igenom det hela, var för sig. Sedan letade vi reda på 

meningsbärande enheter och skapade en tabell (Bilaga 3). Nästa steg i att analysera data från 

intervjuerna var att läsa igenom alla data tillsammans, vi befann oss då i en process där vi 

jobbade oss fram och tillbaka i texten mellan helheten och de olika delarna som bildade 

kategorier (Bryman, 2011). Arbetet med att skriva ut de meningsbärande enheterna från 

intervjuerna under den manifesta och konkret nivån, utmynnade i koder och kategorier och 

resulterade till det som vi kom att utläsa i den latenta och underliggande nivån, vad som sades 

mellan raderna. Vi fann det intressant att kunna peka på vad som skilde de olika 

upplevelserna åt men likaså vad de hade gemensamt, det vill säga att vi studerade fenomenets 

variation. Med den kvalitativa innehållsanalysen ville vi finna likheter och skillnader i det 

fenomen som studerades. Vi undersökte vad det var för egenskap som visade sig och som 

påverkade att den tog sig det uttryck som den gjorde, vi söker det som inte varierade vid 
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mötet mellan socialsekreteraren och individen. Vi anser att genom detta tillvägagångssätt 

kunde vi fokusera på det som texten faktiskt sade och lyckades beskriva det synliga och 

självklara delarna. Under processen användes frågeställningarna för att lättare komma åt 

relevanta teman och kategori struktur. Därefter kunde vi relativt lätt att skapa teman och på så 

sätt sammanbinda det underliggande innehållet i kategorierna. Detta var en mycket kreativ 

process som genererade mycket information som vi tog med oss vidare till resultatdelen.  

 

2.6 Intern ansvarsfördelning  

Detta examensarbete har vi genomfört tillsammans där vi ömsom tagit initiativ till arbete 

samtidigt som vi parallellt tagit ett steg bak för vidare reflektioner. Vi har tidigare genomfört 

mindre projekt tillsammans och var trygga med hur vårt samarbete fungerade, vi visste att vi 

utgör goda komplement för varandras kunskaper och arbetsförmåga. Arbetets innehåll har vi 

genomgående utfört tillsammans bortsett från intervjuerna som jämställt delades upp och 

transkriberades separat. Vi har under arbetets gång haft en kontinuerlig kommunikation där 

både fysiska träffar genomförts men framförallt samarbete via Skype. Vårt arbete har legat 

uppe i ett gemensamt dokument där vi har låtit kreativiteten flöda när denna har infunnit sig. 

Att genomföra arbetet tillsammans har fungerat bra då vi har olika styrkor, vilket kompletterar 

våra förmågor på ett mycket bra sätt. En av oss besitter förmågan att analysera de små 

detaljerna och inta ett mer kritiskt förhållningssätt medans den andre har lätt att uppfatta och 

ta till sig nya saker samt har lättare för att få ihop helhetsbilden. Att arbeta som par har varit 

fördelaktigt då vi kunde skapa andra infallsvinklar för varandra vid enkelspårighet vilket har 

resulterat att vi har minimerat risk då man kan missa detaljer. 

 

2.7 Etik  

I vår undersökning har vi i enlighet med samhällsvetenskaplig forskning utgått från de etiska 

krav som föreligger. De forskningsetiska beaktande är när hänsyn tas parallellt till både 

integriteten för de som deltar i forskningen samtidigt till den höga kvaliteten på den 

producerade kunskapen (Kalman & Lövgren, 2012). Genom beaktandet av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har detta 

hänsynstagande flätas samman och det etiska principer och regelverket bevaras (Bryman, 

2011). Stor hänsyn tas till intervjupersonernas integritet genomgående under hela studien 

eftersom att denna kan räknas vara av känslig karaktär.  

 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet då vi har informerat våra undersökningsdeltagare 

om undersökningens syfte och på vilket sätt som undersökningen kommer att genomföras. Vi 

har informerat dem om att vi genom undersökningen vill att deras upplevelse skall speglas 

och att deras åsikter skall framträda samt att de kunde avbryta sin medverkan om de önskar. 

Vi förtydligade för våra deltagare att materialen från deras intervju kunde förstöras och de 

kunde avbryta sin medverkan fram till dess vi påbörjat analysarbetet, efter detta hade skett 

kommer deras svar att ingå i studien men deras anonymitet garanteras genom hela arbetets 

gång.  
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För att vi skulle tillmötesgå samtyckeskravet förtydligade vi till respondenterna att deras 

intervju var frivillig, det var de själva som bestämde om de ville inkluderas. Alla de uppgifter 

som vi har samlat in under vårt arbete kommer i enlighet med konfidentialitetskravet att 

hanteras med största förtroende och deras uppgifter såsom personuppgifter kommer hållas 

hemliga, deras medverkan är anonym. Vi har avidentifierat varje intervju och citat av 

uppenbar karaktär har utelämnats så det inte föreligger risk att lämnade uppgifter går att 

härleda till individ, svaren kommer att redovisas anonymt. Som ett ytterligare led att bibehålla 

största konfidentialitet har inga personnamn nämnts i studien. Nyttjandekravet är gällande och 

vi informerar respondenterna att materialet kommer att analyseras och sedan sammanställas 

och utgöra grunden i en uppsats, vilken kommer att redovisas i form av en kandidatuppsats.  

 

2.8 Metod reflektioner  

Genom arbetets gång har vi samlat vårt arbetsmaterial via Google drive som är en 

molnbaserad lagringsplats på internet, denna använder sig inte av vårt datorutrymme i våra 

enskilda datorer. Vi har under arbetsgången haft en bra överblick över det arbete som har 

producerats. För att vi inte skulle gå miste om tankar, idéer och formuleringar förvarades vårt 

arbete i ett Google dokument så att vi närsomhelst, oavsett uppkoppling online till ett nätverk 

eller inte kunde skriva anteckningar. De pilotstudier som vi utförde innan intervjuerna på våra 

undersökningspersoner kan ses som ett led att öka tillförlitligheten.  

 

Reliabiliteten i studien stärks då vi valt att dokumentera intervjuerna genom inspelning på 

våra smartphones, och vi har båda Iphone så ljudinspelningens kvalité är densamma. Oavsett 

vem som lyssnar på den inspelade intervjun så hörs samma sak. Däremot är vi författare 

oerfarna på att hålla intervjuer och dessutom ganska olika i våra personligheter och saknar 

förmåga att observera alla små detaljer. Sanningsenligt sagt hade vi ganska fullt upp med att 

koncentrera oss på att förmedla informationen om samtycke, att ställa frågor och försöka 

finna följdfrågor för att fördjupa förståelsen. Att intervjuerna spelades in och transkriberades 

direkt efter, minskade risken för att viktiga nyanseringar av den upplevelse som individen 

delgivit oss faller bort. Undersökningen har en induktiv ansats och dess interna validitet beror 

på en hög kvalitet och äkthet i intervjusituationer med informanterna. Tillvägagångssättet vid 

insamlandet av data är genom kvalitativ metod från semistrukturerade intervjuer med 

informanter. Detta motiveras med önskad öppenhet för att intervjun delvis skulle få utrymme 

att forma sig själv, med öppna frågor som inbjöd informanterna att svara väldigt fritt men 

inom en viss struktur. Vi har försökt att ha ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt och en 

medvetenhet kring svagheter i den valda metoden (Fejes & Thornberg, 2015), och vi anser oss 

kunna argumentera för dessa. 

 

Tolkning av datamaterialet har påbörjats efter att transkriberingarna varit tillgängliga och vi 

båda författare läst dessa flera gånger. I efterhand ser vi fördelar med att vi fick relativt få 

respondenter att intervjua, mindre material att analysera som matchade vår förmåga. Under 

hela tolkningen av vårt data har vi kommunicerat mellan varandra för att säkerställa att vi 

tolkar dessa likvärdigt, vilket kan ses som fördel att vi bara varit två personer under arbetets 

gång. Under hela arbetsgången har vi noggrant genomfört anteckningar som eftersom har 
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genererat till innehåll i vår studie, vilket skapar den transparens som vi eftersträvat. Vår 

önskan är att alla som läser vårt arbete skall förstå alla de steg vi tagit och komma fram till 

likvärdiga slutsatser om upprepning genomförs. 

 

Intern validitet ska påvisas genom god överenskommelse mellan studier och teoretiska idéer 

(Bryman, 2011). Vi anser att den interna validiteten är stark i vår studie, alla steg är noga 

beskriva steg för steg och mycket transparenta för läsaren. Den interna validiteten försvagas 

något i studien då alla informanter intervjuades en relativt lång tid efter att deras första mötet 

med socialsekreteraren genomförts. Därför riskerar att det inte kommer fram detaljer som kan 

vara av vikt för vår studie. Vilka individer som kommer att medverka vid intervju härrör från 

hur och med vilka personer kontakten tas inom verksamheten. En process med att en 

nyckelperson förmedlar sekundära förfrågningar till intervjupersonen via verksamheten är ett 

av tillvägagångssätten som kan tillämpas (Andersson & Ahnlund, 2009). Vilket får oss att i 

efterhand reflektera över att kontakt med verksamhetschef inom socialtjänsten möjligen hade 

underlättat kontakt till deltagare för vår studie. Vi tänker oss att om studien inneburit större 

tidsrymd och vi hade haft vidare kunskap om tillvägagångssättet för arbetet hade vi disponerat 

den faktiska arbetstiden annorlunda. Tyvärr har tidsbristen även påverkat tillförlitligheten i 

den mån att intervjupersonerna inte tagit del av och bekräftat att vi tolkat dennes upplevelse 

på rätt sätt men därför har vi undvikit slutsatser som inte majoriteten av de intervjuade står 

bakom. Vårt arbete kommer istället efter slutförandet att delas med de deltagande individerna.  

 

Då vi påbörjade vår undersökning hade vi inte förstått vidden av det fenomen som vi ämnade 

att undersöka. Vi hade en förförståelse över att det fanns faktorer som var av betydelse för 

den enskilde individens upplevelse vid mötet med socialsekreteraren och tidigare forskning 

har pekat på maktaspekter. Men hur komplext fenomenet skulle visa sig vara kunde vi inte 

erinra oss innan vi genomfört våra intervjuer. Det var vid analysen vi kunde se hur kontexten 

påverkade och hur samhällsstrukturen speglades. Individen själv hade svårt att ge uttryck för 

upplevelsen men när utrymme skapades för egna reflektion uppenbarades företeelsens 

omfattning. Samtliga kvinnor i studien är idag yrkesverksamma och erhåller inte länge 

bistånd enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Våra respondenter återger en positiv bild av 

sin socialsekreterare under intervjuerna, vilket vi tror kan kopplas till att samtliga i dagsläget 

har gått vidare med sina liv och ombesörjer sina behov på egen hand. Vi tänker att vårt 

resultat hade kunnat fått ett annat utfall om dessa fortfarande varit biståndssökande. Dessutom 

tänker vi att det förelegat ytterligare påverkan i negativ riktning om dessa kvinnor hade fått 

avslag på sin ansökan istället för bifall. 

 

Vi vill framhålla vår medvetenhet att vår studie begränsas i teoriutveckling då vårt 

urvalsförfarande och vår analysering försvårar generaliseringar av våra resultat. Resultatet 

beskrivs snarare som en utveckling av konceptet eller en kopia av föremål i förminskad skala 

då konventionell innehållsanalys har tillämpats (Hsieh & Shannon, 2005). Det är också så vi 

önskar att vårt resultat skall mottas, ett sätt att förstå hur makt kan upplevas av individen vid 

möte med socialsekreterare. Resultatet kan beskrivas som en mångfacetterad förståelse över 

upplevda erfarenheter (Hsieh & Shannon, 2005). 
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka teoretiska perspektiv och begrepp som vi har 

använt oss av för att tolka och analysera vårt empiriska material vilket har insamlats under 

uppsatsens gång. Utifrån att vår förförståelse har förändrats och vårt perspektiv har vidgats. I 

vårt fall så har ett maktperspektiv och intersektionalitet synliggjorts och känns som relevanta 

teoretiska perspektiv. Ytterligare en teoretisk utgångspunkt vi utgått från är Stigmateorin. 

Detta på grund av att i relationen mellan socialsekreterare och klient, har klient ett 

beroendeförhållande till socialsekreteraren. Vi har använt oss av begreppet empati som är en 

viktig utgångspunkt i hur socialsekreteraren bemöter, resonerar och tänker om klientens 

situation.  

 

3.1 Maktteori 

Det finns olika sätt att förstå och använda sig av maktteorier, makt kan tolkas och göras 

begriplig med stöd av Max Weber klassiska definition. Makt utspelas och existerar runt oss i 

mer precisa former såsom osynlig/synlig, kunskap och verbal makt, sen utspelas makt också 

genom strukturer (Skau, 2001). Nedan kommer vi ge en beskrivning av Max Webers makt 

definition, osynlig/synlig makt, kunskapens makt, verbal makt samt de maktstrukturer som 

maktbegreppet innefattar. 

 

Den klassiska makt definitionen av Max Weber är värdeneutralt men kan bli positivt 

respektive negativt laddat vid dess utövning. Vanligt förekommande används begreppet makt 

med negativ innebörd vid dagligt språkbruk med associationer exempelvis maktbegär, 

maktmissbruk och maktkamp. Denna negativa förknippning är inte en formulering för den 

faktiska makten utan snarare ett uttryck för dess fördelning och användning (Skau, 2001). Vi 

har i vår studie valt att spegla då maktbegreppet används i negativ form. I en relation 

bestående av två parter kan makt utövas då ena parten tvingar eller pressar den andre att 

genomföra eller avstå från specifik handling, det vill säga ett dominansförhållande utspelas 

(Carlsson, 2005). Omsatt till socialt arbete kan innebörden bli att socialsekreteraren påverkar 

den enskilde individen att handla eller avstyr denne från att agera. 

 

Att bli klient innebär ojämlikhet med ett beroende av annan person, en professionell utövare 

med erbjudande om den ultimata undsättningen (Skau, 2001). Makt kan finnas med som 

knappt märkbar och ej synlig för blotta ögat. Denna osynliga makt ges utrymme där 

maktbalansen inte anses som likvärdig och ges spelutrymme trots klientens lagstadgade 

rättighet. Exempelvis vid ett samtal där klienten blottar sitt inre kan händelseförloppet ändras 

till det motsatta, att klienten sluter sig och intar ett avståndstagande perspektiv vilket 

socialarbetaren kan tolka som motstånd på grund av missförstånd (Swärd & Starrin, 2006). 

Makten kan då framträda iögonfallande tydlig i form av synlig makt där socialsekreteraren 

genom den kan besluta om att bevilja eller avslå biståndsbeslut med stöd av lag eller 

förordningar (Swärd & Starrin, 2006). 
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Kunskapens makt gällande de regler som styr och reglerar verksamhetens ramar är ojämlika, 

vanligen till nackdel för klienten (Skau, 2001). Då du inte i förväg vet spelets spelregler är det 

svårt att förhålla dig till dessa samtidigt som du önskar att gå segrande ur den maktkamp som 

äger rum. Men skillnader finns även om vilken kunskap som socialsekreteraren och klienten 

har gällande varandra. Socialsekreteraren är i behov av uppgifter om den enskilda individen 

då hen söker hjälp men att inhämta nödvändig upplysning får inte övergå till att irrelevant 

information erhålls, då föreligger risk att hens värdighet förödmjukas (Skau, 2001). 

 

Genom att tillämpa ett för klienten oförståeligt sätt att uttrycka sig på kan socialsekreteraren 

med hjälp av sitt verbala språk utöva verbal makt (Skau, 2001). Denna maktyttring kan vara 

den första maktkamp som klienten kommer i kontakt med, något som kan yttra sig redan vid 

det första mötet mellan socialsekreteraren och klienten. Ett professionellt språkbruk kan ses 

som en nödvändighet då utövning av kontroll och makt skapas, en förutsättning för 

socialsekreteraren att styrka sin behörighet. Detta fackspråk blir tids nog till ett gemensamt 

uttryckssätt vilket kan orsaka negativa verkan för klienten. Fackspråket är dessutom mer 

auktoritärt och blir därför knepigare att förkasta för den enskilde individen som speglar sin 

verklighet med vardagsspråk (Skau, 2001). Innebörden av det som sägs genom fackspråk har 

större tyngd och trovärdighet än vad som uttrycks genom annat språkbruk. Maktstrukturer 

påverkar det sociala arbetets praktik och bidrar till att reproducera ojämlikhet och förtryck, att 

uppmärksamma makt och förtryck i socialt arbete är knappast något nytt. Att socialt arbete 

präglas av en maktstruktur mellan socialsekreteraren och klienterna har diskuterats mycket 

och detta uppmärksammas både inom socionomutbildningar, inom praktiska verksamheter 

och inom litteratur och forskning (Orupabo, 2014; Mattsson, 2015). Den ojämlika makt som 

uppmärksammas tenderar dock ofta att relateras till det professionella mötet och ställas i 

relation till socialarbetarens position, det vill säga socialarbetarens maktposition i förhållande 

till klienten (Orupabo, 2014). 

 

3.2 Intersektionalitet 

Intersektionalitet som ett analytiskt begrepp har varit föremål för många diskussioner både 

inom humaniora och samhällsvetenskap. En viktig fråga i dessa debatter är att hitta en metod 

som bäst lämpar sig för att förstå och förklara en komplex social verklighet (Orupabo, 2014). 

Intersektionalitet är tänkt att fungera som hjälpmedel eller begrepp. Intersektionalitet strävar 

inte efter att rangordna identitetskonstruktioner utan efter att synliggöra hur olika 

maktordningar är sammanflätade på olika nivåer, såsom det politiska, det representationella, 

eller det strukturella. Intersektionalitet fokuserar på den roll som samhällets maktstrukturer 

spelar i det sociala arbetet genom att lyfta kön, sexualitet, klass och etnicitet som centrala 

kategorier som bidrar till att förtryck och ojämlikhet upprätthålls och återskapas. 

Intersektionellt perspektiv är sammanvävda och komplexa och kan användas för att förstå 

praktik och hur detta påverkar socialarbetare (Mattsson, 2015). Ett stort problem i 

intersekstionalitetsperspektivet är att visa hur olika faktorer som klass, kön och etnicitet kan 

samarbeta på ett sätt som påverkar individer levnadsvillkor. Argumentet är att om vi vill 

förstå och förklara ojämlikhet, är det nödvändigt att vara öppen för att individer kan ingå i 

olika maktstrukturer samtidigt. Det är därför samverkan och samarbete mellan social 
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ojämlikhet som är väsentligt i detta perspektiv (Orupabo, 2014). De flesta studier riktade mot 

intersektionalitet genomförs genom att kombinera nivåer, det vill säga lyfta ojämlikhet och 

skillnader både representationer, som identifieringar och strukturer (Orupabo, 2014). Kritisk 

reflektion handlar inte om hur vi tänker i största allmänhet utan att vi på ett strukturerat sätt 

tar oss an föreställningar vi har för att sedan kunna förändra hur vi agerar. Intersektionalitet 

och kritisk reflektion kan öka vår egen medvetenhet om hur socialarbetaren bidrar till och 

upprätthåller maktstruktur och förtryck, men också hur vi kan utmana dessa (Mattsson, 2015).  

 

Resonemang pekar på den enskilda individens betydelse och vikten av att länka samman 

strukturella och individuella nivåer för att förstå hur förtrycket verkar. Övergripande 

maktstrukturer är beroende av människors agerande i vardagen och i mötet med varandra. 

Utifrån dessa tankar är det viktigt att blir medvetna om maktstrukturer, diskriminerande 

mönster och handlingar och hur dessa påverkar oss i vår vardag (Mattsson, 2015). Om vi 

omedvetet förtrycker människor, är det vårt ansvar att som socialarbetare medvetandegöra oss 

om de samhällsstrukturer vi lever inom samt om de föreställningar och fördomar vi själva har. 

Tanken är att vi genom att acceptera den roll vi själva har för att upprätthålla och återskapa 

maktrelationer och förtryck, också kan verka för motsatsen som professionella i socialt arbete 

(Mattsson, 2015). Trots att det finns flera empiriska studier av intersektionalitet, är det 

fortfarande ett antal praktiska svårigheterna med att tillämpa detta perspektiv. En svaghet hos 

den empiriska litteraturen är att några undersöker hur intersektionalitet kan ha olika typer av 

effekter på olika nivåer. Intersektionalitetsperspektivet representerar en analytisk ram som 

kan skapa förståelse för de komplexa orsaker och processer som sker i exempelvis mötet 

mellan representant för en organisation och en klient (Orupabo, 2014). 

 

3.3 Stigmateorin 

Stigma beskrivs som ett kännetecken hos en individ, ofta ett kännetecken som försvårar 

individens situation. Detta stigma har en viss tendens att förminska individen till att bara vara 

det som själva stigmat föreställer (Goffman, 2011).  Stigma delas in i tre grupper. Kroppsliga 

stigman såsom olika fysiska funktionsnedsättningar, karaktärsstigman såsom till exempel ett 

missbruk och flock stigman såsom religion, klass, etnicitet och kön. På grund av den 

stigmatisering som följer att inte kunna ta hand om sig själv, utan måste vända sig till 

Socialtjänsten så undviker många att prata om deras kontakt med Socialtjänsten (Goffman, 

2011). En del är rädda för ett eventuellt lagstadgat ingripande med tvångslagar såsom lagen 

om vård av missbrukare eller lagen om vård av unga och andra för att familjen ska dömas och 

föraktas. Ett ytterligare alternativ är att det är förknippat med skam att ta emot bistånd från 

Socialtjänsten (Goffman, 2011). 

 

Det finns en tendens att den stigmatiserade eller den som bär på ett stigma framstår för sin 

omgivning, betraktas som eller reduceras till sitt stigma och det stigmatiserande attributet blir 

någon slags generalisering. Detta bemötande har stora konsekvenser hur personen uppfattar 

sig själva och hur de agerar i förhållande till omgivningen. Hur de har lärt sig hantera sitt 

stigma samt vilka strategier de tillgriper är något som Goffman (2011) nämner som 

management/administrerande av sitt stigma. Eftersom en person med ett visst stigma aldrig 
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någonsin kan vara säker på hur hen kommer bemötas och betraktas av sin omgivning 

(Goffman, 2011). Den stigmatiserade känner oftast en osäkerhet i relationen till andra 

människor. Hen kan aldrig veta hur denne kommer att betraktas av andra. De normala 

tenderar att betrakta de stigmatiserade uteslutande från stigmat. Den normala känner sig 

obekväma i relationer med de stigmatiserade och uppfattar sådana relationer som pinsamma. 

De normala använder olika strategier för att komma över pinsamheten. De kan betrakta den 

stigmatiserade som om att den inte har sitt stigma, trots vetskapen om detta (Goffman, 2011). 

 

Goffman (2011) har en distinktion av anpassnings skötsel som beskriver att det finns två 

huvudsakliga strategier för att manipulera den information om vad våra handlingar, våra 

kroppar samt vårt språk lämnar ut till omgivningen. Individen kan försöka dölja, skyla eller 

täcka över vissa potentiellt stigmatiserande egenskaper som kan uppfattas visuellt hos 

medmänniskor. Andra försöka passera som normal genom att använda sig av vissa attribut för 

att låtsas tillhöra en annan grupp. Individerna som tillgriper detta beteende är mer socialt 

acceptabla och laborerar med sin identitet (Goffman, 2011).  
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4. Resultat  
 

Under analyserandet av data har vi identifierat fem viktiga teman; Bakgrund till första mötet, 

klientens upplevelse av ålder och kön, Relation till socialsekreteraren, Att befinna sig i 

socialtjänstens kontext samt Ojämlik relation. Det finns ett behov av bättre förståelse och en 

bättre medvetenhet för att möta individer inom socialtjänstens kontext för att minimera 

maktstrukturer i mötet mellan socialsekreterare och klient.   

 

4.1 Bakgrund till första mötet  

Det som framkom under intervjuerna med kvinnorna är att första mötet är så mycket mer, än 

bara en inledande kontakt med Socialtjänsten.  

 

“Ja om jag säger så här, jag kände mig (suckar och drar efter andan), anklagad. Men det var ju 

min känsla av det här som att jag skulle få en stämpel för att jag, för att jag kände mig 

värdelös för att jag inte klarade av, klarade vår hemsituation. Man kände sig misslyckad och, 

och helt, jo och utelämnad också naturligtvis.”     

 

Det latenta som vi kan utläsa efter vår analys är att den faktiska anledningen till att kvinnorna 

hade sökt hjälp för var sett ur deras egna perspektiv legitimt och övriga hjälpsökande ses som 

lägre stående på grund av de yttre faktorer som utgör deras hjälpbehov som exempelvis 

missbruk eller annan försvårande livssituation. Utifrån Goffman (2011) kan detta tolkas som 

ett uttryck för att kvinnorna redan har med sig tankar om hur kategoriseringar av människor 

utifrån någon egenskap nedvärderar individen. Bakom första mötet ligger själva problemet 

som uppstått under lång tid, det som gör att första kontakten uppstår. Men sen har individer 

olika omständigheter som är unika och individuella, som att ha befunnit sig i ett drogmissbruk 

som kommit fram i ljuset, med allt som det innebär: skam, skuld, lögner och svek.  

 

“Jo, men hela situationen var väldigt ångestfylld, min familj hade precis fått veta att jag 

missbrukade droger och själv hade jag inte så stor insikt i hur illa det faktiskt var….(paus) Inte 

då i alla fall.”                  

   

“Jo jag tror det, jag kommer ihåg att det var väldigt svårt att komma ihåg allt jag skulle säga. 

Jag har för mig att mamma hade instruerat mig, men jag fattade egentligen inte varför jag inte 

fick säga en del saker och andra saker skulle jag säga.” 

 

Kvinnornas egna beskrivning tolkar vi i enlighet med Goffman (2011) stigmateori. De tror att 

människorna i deras omgivning förväntar sig att de ska bete sig på förväntat sätt, annars störs 

den eventuella interaktionen. När individerna avviker från det förväntade och normala, så blir 

de “normala” personerna i omgivningen förvirrade. Kvinnorna tror att de söker efter 

förklaringar till individens avvikande beteende eller sätt att vara. Samtliga kvinnor har ansökt 

själv på frivillig grund, men för vissa är ansökan gjord på grund av påtryckningar från annat 

håll. Man skulle kunna likna det första mötet som en antiklimax för en rad av olika händelser, 

känslor och omständigheter som kommer till sin spets, och där tillkommer även 
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socialtjänstens kontext och individens sammanhang. Vi tycker oss kunna urskilja att det är 

kvinnorna själv som tar på sig ett stigma, utifrån deras upplevda normer och kategorier. 

 

4.2 Klientens upplevelse av ålder och kön  

Spontant svarade majoriteten att de önskade en yngre socialsekreterare men med närmare 

eftertanke kom erfarenheten att vara av störst betydelse och därav önskade ingen av 

kvinnorna att socialsekreteraren som de kom att möta skulle vara av yngre ålder.  

 

“Ee, det kan jag nog tänka mig, nu var ju dom här som jag säger 50+ båda två, då fick jag ju, 

jag tro att jag själv hade före... jag föredrar nog så än att ha en en yngre, som kanske har varit 

med om olika saker själv. Så man har, så man har nån slags igenkänningsfaktor när man 

pratar, att man just i mitt fall säger att vi inte klarar vår hemsituation, att vi har det svårt med 

barnen. Att hade jag pratat med nån som inte hade egna barn, så hade jag ju känt att jag inte 

hade haft samma förståelse, att jag hade måsta förklara på ett annat sätt.” 

 

“Jag tror att det var en fördel att hon var medelålders och lugn och hjälpsam, så hennes 

karaktärsdrag var för mig viktiga...nu sa jag ju att åldern inte har någon betydelse, men det 

kanske har det ändå, för det kändes tryggt, lite mamma liksom...men det är klart, en lugn och 

tydlig ung socialsekreterare kanske också hade kunnat ge mig den känslan.”  

 

Vi tycker oss kunna konstatera att samtliga av de tillfrågade kvinnorna ser socialsekreterarens 

ålder som en viktig kontextuell innebörd, som skapar trygghet genom erfarenhet och ökad 

förståelse för individens svårighet. Utifrån ett intersektionalistiskt teoretiskt perspektiv är 

ålder en av de faktorer man tittar på, för att förstå och förklara en komplex social verklighet 

(Mattsson, 2015). Kvinnornas spontana svar kom under intervjun, efter deras egna reflektion, 

att ändra innebörd.  

 

Det kom även fram att den motsatta upplevelsen också fanns. En kvinna upplevde att det var 

jobbigt att träffa en äldre socialsekreterare då hon kände sig liten, hon upplevde att hon blev 

minimerad som person. Detta kan tolkas utifrån Webers maktteori, som vanligen påverkar 

klienten negativt (Skau, 2001). En socialsekreterare som är äldre har förmodligen mer 

erfarenhet och är van att prata utifrån akademiska termer. Kvinnan uppger att hon tror att 

deras relation känts mer jämställd om socialsekreteraren varit yngre, att de varit mer 

jämställda då. Någon av kvinnorna trodde att hennes upplevelse av frågorna hon fick besvara 

inte alls hade varit lika nedvärderande om socialsekreteraren varit i samma ålder, eller mer 

lika i ålder. 

 

“Ja, alltså hade hon varit yngre än mig då hade det känts bättre, men hon var ju äldre. Och så 

blir det, det också när man inte själv har nån utbildning och alltså liksom inte, ja det är ju alla 

dom där frågorna, hur lever du? Vars bor du? Vars jobbar du med? Vad har du för 

utbildning?” 

 

“Jag tror det hade känts bättre om hon var yngre, men då var ju jag ung. Kanske hade det varit 

bra om hon inte var ung, för lite så var det, att det här kommer bli fel för hon kommer ska 

följa allt till punkt och pricka och ja, ja mer att hon var oerfaren. Alltså i det här syftet att, hur 
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man känner sig, ändå det blir ju tryggare med nån som är äldre som också vet vad dom gör 

och ja, det beror ju på vilket möte.” 

 

“Jo, men för att, jag vet inte. Men jag tänker ju så ibland att jag är äldre och klokare än dej, 

alltså i vissa möten med olika människor, då spelar det ingen roll vad du är utbildad som, om 

du är hjärnkirurg eller vad du är. Jag hade känt mig lite mer, inte överlägsen för så är jag 

absolut inte men att vi kanske hamnar på samma nivå.” 

 

Undersökningen visar också att ingen av de tillfrågade tror att genus har någon inverkan på 

deras individuella upplevelse vid mötet. Eftersom alla av de intervjuade kvinnorna också fått 

träffa kvinnliga socialsekreterare, så fick de reflektera om genus hade påverkat upplevelsen av 

det första mötet om socialsekreteraren i stället hade varit en man. Det som blir belyst under 

intervjuerna är egentligen att det hänger på socialsekreterarens bemötande, och inte kopplat 

till kön. En av kvinnorna nämner att det möjligen hade varit av betydelse om hon hade haft 

problem med män i allmänhet, vilket inte var något hon hade. Så generellt verkar kön inte 

spela någon roll, men tankar lyfts om att det kan påverka för en del. 

 

“Jao, det beror väl på också vad för slags man det då hade varit, i så fall, för. För det ser man 

ju med människors kroppsspråk om man också kan utelämna sig själv, om, jag skulle inte 

utelämna mig själv med någon som sitter med armarna i kors och stirrar mig rakt i ögonen, 

utan. Ja nog tror jag det också beroende som jag har sagt vad för sorts man det då skulle vara.” 

 

“Min soctant var just en tant, min pojkvän fick en manlig socialsekreterare men jag vet inte 

om det gjordes medvetet.  Men om jag tänker lite mer noga på det så nej, jag tror inte det hade 

spelat någon roll utifrån vilket kön min socialsekreterare hade…. eller jag vill tro att män i 

maktställning kan hantera det och att jag hade klarat av att mitt liv låg i händerna på en man.” 

 

“Jo, om han var ung och snygg...men oj, jag vet inte….kanske inte då heller, inte om jag 

tänker utifrån min egen situation. men om jag ansökt om något annat, eller kanske haft 

problem med män i allmänhet, ja då hade det definitivt spelat roll.” 

 

Ingen av de kvinnorna som vi intervjuade hade några egentliga negativa tankar gällande att ha 

en socialsekreterare av ett annat kön än socialsekreteraren som hon redan träffat. Ur ett 

intersektionalistiskt perspektiv så lägger man inte vikten på att rangordna 

identitetskonstruktioner, utan att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på 

olika nivåer. 

 

4.3 Relation till socialsekreteraren  

Kvinnorna har olika relationer till sina socialsekreterare, men det verkade vara genomgående 

att relationen har fördjupats över tid. En del hade haft ganska tråkiga bilder innan och efter 

sitt första möte med sin socialsekreterare, något som sedan kom att förändras efter tid. Det 

kommer fram att det också finns en tacksamhet mot socialsekreteraren som funnits där och 

väglett klienten i hur den ska ta sig framåt och ur sin situation. Socialsekreterarna har blivit 

mer personliga över tid och de som fått träffa sin socialsekreterare på deras kontor har 

uppskattat att få glimtar av vem socialsekreteraren är privat.  
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“Oj, jag vet inte...typ Häxan-sur tant, barnprogrammet du vet...Jag hade förväntat mig att 

träffa en kärring som inte ville hjälpa och bara skulle skälla på mig för att jag själv satt mig i 

min situation i och med mitt barn. Så utifrån det så kan man säga att jag var positivt 

överraskad.” 

 

“Socialsekreteraren tog ju emot mig på sitt egen kontor, så göra det ju inte idag av vad jag har 

förstått, men jag minns att hon hade pynt och fotografier på sina barn, hon hade en lila kappa 

och blommig halsduk, ja egentligen får man ju en hint om vem hon är som person, det kan ha 

bidragit till känslan av trygghet faktiskt, det kan ha jämnat ut lite, att jag också får veta lite om 

vem hon är på något sätt.” 

 

Fenomenet i en klientrelation beskriver en social interaktion mellan två personer, där det sker 

ett ömsesidigt och avsiktligt inflytande. Det som skiljer klientrelationen från andra sociala 

relationer är dess dubbla karaktär, relationen mellan klient och socialsekreterare och samtidigt 

relationen som uppstår i kontakten mellan klient och organisation. Det kan vara svårt för 

klienten att få ihop att socialsekreteraren också är en person, utanför sin profession. När 

klientrelationen fortlöpt under en period verkar det vara lättare att få ihop hela bilden och 

utveckla en relation utifrån dessa parametrar (Wörlén, 2010). Kvinnorna beskriver också en 

slags tacksamhet gentemot det arbete och engagemang som deras socialsekreterare visat dem. 

En kvinna hade redan en stark bild av vilka arbetsuppgifter som ingår i socialsekreterarens 

arbete, och hade en lite mer tydlig förförståelse jämfört med övriga kvinnor.  

 

“… jag är glad att jag fick hjälp då, jag är också glad att min soctant motiverade mig till att 

fortsätta skolan och ta examen från gymnasiet. Och all vägledning och la över ansvaren för 

räkningar och sånt, ibland kan jag bli fascinerad hur fasen jag klarade av allt, bara laga mat 

och tvätta, jag hade aldrig rört en tvättmaskin eller lagat något mer än typ nudlar… men hon 

trodde på mig, uppmanade mig till extra jobb, och jag kommer ihåg när jag fick ett vick och 

tog över lägenheten, hur jäkla stark jag kände mig.” 

 

“... jag har varit i mitt arbete i kontakt med socialsekreterare så, så hade jag väl en bra bild, för 

jag tror inte jag hade sökt hjälp om jag inte hade haft den här yrkesrolls bilden. Innan det sa 

det mig ingenting vad en socialsekreterare var och vad den har för uppgift.” 

 

Det nämns rakt ut men även mer beskrivande att socialsekreteraren upplevs ha makt och 

handlingsutrymme. Ur ett intersektionalistiskt perspektiv relateras ofta den ojämlika makten i 

det professionella mötet (Mattsson, 2015). Den ställs i relation till socialarbetarens position, 

det vill säga socialarbetarens maktposition i förhållande till klienten. Samtliga av kvinnorna 

har idag avslutat sin kontakt med socialtjänsten och således socialsekreteraren, ingen 

uttrycker att de har några kvarstående negativa tankar om sin socialsekreterare.  

 

4.4 Att befinna sig i socialtjänstens kontext  

Kvinnorna beskriver hur de möttes av en miljö som var strikt och kall, men även hur svårt det 

kändes att befinna sig i Socialtjänstens ärendelistor. Att befinna sig i den kontexten upplevdes 

rent fysiskt men framför allt psykiskt belastande. Kvinnorna beskriver hur de såg ned på sig 



  24 

själva för att de befann sig i den situationen att de var tvungna att be om hjälp för att de inte 

klarade av att hantera eller ta sig ur sin situation på egen hand. Kvinnorna bär med sig 

uppfattningen om att det var otroligt nedvärderande att befinna sig i den situationen som de 

befann sig i då, oavsett av vilken anledning de sökte sig dit. 

 

“Så är det ju. Det är ju som att man får nedvärdera sig själv, det är ju min egna känsla, min 

uppfattning, det är ju säkert inte så det är.”  

 

“Ja, det är ju kränkande att bara behöva gå dit överhuvudtaget, för mig var de det, kränkande. 

Men jag hade ju själv satt mig i den situationen. Dom här människorna är ju till för att hjälpa, 

det är ju så.” 

 

Att rent fysiskt befinna sig i Socialtjänstens lokaler och tycka att det är jobbigt kopplas snabbt 

till den psykiska upplevelsen. Hälften av de tillfrågade kvinnorna upplevde det 

stigmatiserande att mötet synliggjordes av andra individer då de riskerade att identifieras när 

de befinner sig i väntrummet. Samtliga kvinnor nämner att känslan av att befinna sig i 

socialtjänstens kontext som absurd, nedvärderande, kränkande och pinsamt. 

 

“Jag kände mig som inne i ett fängelse, när vi skulle legitimera oss när vi skulle komma in. 

Det tyckte jag egentligen var väldigt märkligt, men jag förstår ju varför, men att vi skulle stå 

bakom en glasruta och legitimera oss” 

 

“Det var ändå bara någon enstaka fler än mig som satt och väntade. Helt ärligt försökte jag att 

inte möta någons blick. Jag tyckte det var så jobbigt att vara där.” 

 

Att uppleva känslor och tvingas söka stöd hos socialtjänsten sitter långt inne hos alla våra 

svarande kvinnor, oavsett anledning till sin ansökan. Även om socialsekreteraren inte gjort 

något för att stigmatisera klienten utifrån Goffman (2011) stigmateori så kan man säga att 

genom att befinna sig i socialtjänstens kontext så har de svarande fått ett socialt stigma. 

 

“Jag gillade socialsekreteraren... men det kändes ändå aldrig riktigt bra att gå till henne för 

hela situationen var så absurd. Även om hon var gullig så var det hela tiden under 

utredningstiden svårt att veta om jag skulle få lägenhet och försörjning, sen var det skamfyllt 

att även vara i den situationen att ens behöva få pengar från soc. Jag var hela tiden rädd att 

säga fel saker, att råka sig någon som förstörde allt.” 

 

Kvinnorna menar att kontexten gjorde att de per automatik blev underordnad i en 

beroendeställning. Inte bara att vara beroende av någon för att få något man behöver utan att 

ens vara i den situationen som kräver att man ansöker om bistånd är fruktansvärd.  

 

“Man förstår ju, men ändå så är det den här beroendeställningen, man känner sig kränkt, nu 

kanske inte alla gör det men för mig var det jättejobbigt. Hon skulle ha kunnat säga istället att 

vi får se på vilket sätt vi kan hjälpa dig, kanske. Istället för JAG får se vad JAG beslutar.” 
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“Jo, men också allt runt omkring...att det liksom är losers som går till soc...sämre människor 

på något sätt. men idag är jag glad att jag fått känna den känslan, jag vet ju nu hur människor 

kan känna sig, det är viktigt för mig att se människor, jag jobbar inom vården nu..med 

människor...det kanske var då jag insåg hur viktigt ett gott bemötande är.” 

 

Utifrån intervjuerna tolkas att det upplevs pinsamt att ta emot hjälp från socialtjänsten. 

Upplevelse visar även att det finns olika acceptansnivåer beroende på vilket bistånd som 

beviljats bland behovssökande.  

 

4.5 Ojämlik relation  

Flertalet av våra svarande kvinnor har upplevt ett ojämlikt förhållande till sin 

socialsekreterare. Samtliga av de kvinnor som ingår i vår undersökning hade upplevt makt vid 

sitt första möte med sin socialsekreterare men hade själva svårt att omsätta sin känsla till ord. 

Individens upplevelse har påverkats av fler dimensioner av tidigare upplevelser, egna och 

andras förväntningar och förutfattade meningar.  

 

“Vi hade en diskussion om maktaspekten av vår relation. Socialsekreteraren var försenad till 

ett möte som vi skulle ha på psykiatrin tillsammans med min kontaktperson. Det upplevde jag 

som extremt kränkande då det förväntades av mig att passa tider och lämna urinprov och gå på 

möten.” 

 

Utifrån den uppfattade känslan och upplevelsen, var det bara hälften av kvinnorna som 

faktiskt pratat med sin socialsekreterare om makt. En av kvinnorna hade valt att ta upp sin 

upplevelse med sin socialsekreterare, något som inte hade mottagits på en så professionellt 

sätt enligt henne. Utifrån Webers maktteori kan detta tolkas som ett uttryck för verbal makt. 

 

“Jo, och vi kunde inte starta mötet heller förrän hon dök, så egentligen fick hon även 

makt…eller åtminstone inflytande över min kontaktperson och psykiatrin, deras tid alltså…” 

 

Mattsson (2015) intersektionalitets teoretiskt perspektiv framgår tydligt hur en 

socialsekreterare upprätthåller maktrelationer och förtryck i det vardagliga arbetet. I det 

sociala arbetet möts människor inom ramen som professionen och organisationen sätter. 

Avsikten är i grunden att hjälpa människor som av olika skäl befinner sig i utsatta lägen. Men 

även om socialarbetare har intentionen att göra gott är risken stor att vi är delaktiga i att 

upprätthålla förtryck. Utifrån Mattsson (2015) beskrivning av intersektionalitet finns tankar 

om att även om vår vilja är att hjälpa, riskerar vi alltså att ändå att förtrycka och diskriminera 

de människor vi möter.  

 

“Ja och i samband med behandlingen ansökte jag även om ekonomiskt bistånd och då var jag 

alltså helt beroende av soc. för att överhuvudtaget kunna överleva. Det här påpekade jag för 

min handläggare, jag sa rent ut vad jag kände och hur jag uppfattade situationen. Där och då 

tycker jag inte att hon hanterade det bra, hon hamnade i försvarsställning och försökte slå 

tillbaka. Men under vår fortsatta kontakt fick hon ett väldigt ödmjukt förhållningssätt och 

bemötte mig med stor respekt.” 
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“I mina ögon är det en människa med makt” 

 

Utifrån Webers maktteori har vi dock inte sett att socialsekreteraren skulle ha påverkat någon 

av kvinnorna under deras tid som klient, den enskilde individen verkar ha valt när denne 

skulle handla eller själv avstyrt från att agera. Däremot tycker vi oss kunna se Webers 

osynliga samt synliga makt, då socialsekreterarna beskrivits utifrån dessa definitioner. Vår 

tolkning är att vid mötet med klienten möter inte bara socialsekreteraren en individ utan 

interaktionen som sker speglar också en historia samt framtida visioner. Detta skapar en ökad 

förståelse varför det inte var fler än en kvinna som pratat om makt med sin socialsekreterare. 

Kvinnornas redan upplevda utsatthet över att befinna sig i ett för dom underläge och 

beroendeställning minskar risken att försöka uttrycka en obehagskänsla som inte konkret kan 

omsättas i handling utan bara i deras egna upplevelse. Att behöva fråga vad ett ord betyder 

stärker känslan av att vara i underläge, så kvinnorna valde att aldrig fråga, även om de innebar 

att de gick därifrån och inte visste riktigt vad som sagts. 
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5. Slutdiskussion 
 

Materialet som vi har samlat in under studiens gång berör klientens upplevelse, relationen 

med socialsekreteraren samt socialtjänstens organisatoriska struktur. Det hade varit spännande 

att få ta del av ett större antal respondenter som fortfarande är aktiva hos socialtjänsten. Vi 

tror att det hade visad på ett bredare perspektiv av upplevelsen att vistas i socialtjänstens 

kontext. De kvinnor som utgör våra respondenter i den här studien har endast mött kvinnliga 

socialsekreterare och studien utgörs av ett fåtal undersökningspersoner. Vi tänker att om våra 

intervjupersoner utgjorts av både kvinnor och män hade spännande jämförelser mellan könen 

möjliggjorts. Det är inom organisationen Socialtjänsten som vi har studerat relationen mellan 

socialsekreterare och klient. Wörlen har i sin studie ringat in en påverkansfaktor som handlar 

om beslutsfattande, är prioriteringar i Socialtjänstens struktur och att besluten inom 

socialtjänsten tas till stor del på tjänstemannanivå via delegationsbeslut. Vilket i praktiken 

innebär att det inom det sociala arbetet ofta är socialsekreterare som har ett betydande 

handlingsutrymme att avgöra vem som har rätt till hjälp och i hur stor utsträckning hjälpen 

skall erbjudas. Genom vårt arbete tolkar vi klientens upplevelse av mötet med 

socialsekreteraren. I resultatet finner vi att upplevelsen inte påverkas utifrån 

socialsekreterarens kön, vilket är något vi från början trodde skulle ha inverkan. Utifrån 

Angelins studie finner man att där det finns begränsningar och svårigheter relaterade till 

bristande handlingsutrymme, upplever klienterna en låg grad av självbestämmande. Mycket 

pekar på att klientens upplevelse vid sitt första möte med sin socialsekreterare färgas av 

dennes tidigare erfarenheter. Både klienten och socialsekreteraren har innan mötet 

förutfattade meningar, något som Bernler och Johnsson (1988) beskriver får betydelse vid det 

första mötet. Vi kan se att det är socialsekreterarens förhållningssätt och bemötande som får 

betydelse. Men socialsekreterarens empatiska förhållningssätt har också betydelse vilket 

stärks av Gerdes och Segal (2011) forskning som poängterar hur dennes empati blir till nytta 

då den utövas. Även insikt för den förförståelse som fanns före mötet måste tas i betänkande 

enligt Bernler och Johnsson (1988) och aktivt arbetas med för att inte bli styrande vid den 

fortsatta samverkan. Vidare tänker vi att undersökningen hade kunnat visa på en annan 

verklighet om undersökningspersonerna utgjorts av fler eller andra personer. Vi tänker även 

att resultatet kunde fått en annan utgång om dessutom de individer som deltog i vår 

undersökning inte hade varit en homogen grupp utan har bestått av både manliga och 

kvinnliga deltagare. 

De centrala resultaten i denna studie visar, utifrån de fyra intervjuade kvinnornas utsagor, hur 

klienten upplever relationen till sin socialsekreterare, samt vilka variabler som påverkade den 

enskildes upplevelse. Det blev synligt framför allt när de intervjuade berättade om det första 

mötet med socialsekreteraren. Upplevelsen av klientens första möte är för många ganska vaga 

men känslan av att befinna sig i socialtjänstens kontext desto mer framträdande. Det visar 

främst genom att de intervjuade är oerhört medvetna om vad de själva bar för tankar om andra 

som var i behov av bistånd från socialtjänsten. De personer som är i behov av bistånd är andra 

klassens medborgare, och det framkommer att samtliga av våra respondenter kliver in i den 

känslan själv. Egentligen verkar det som att bilden av den hjälpsökande är tydligare än bilden 

av den typiska socialsekreteraren. Bilden av socialsekreteraren beskrivs vara ganska stel och 
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opersonlig, kall och något negativ. Samtliga av våra respondenter beskriver hur deras syn och 

relationen till socialsekreteraren förändras efter att kontakten fortskrider. Innan 

respondenterna avslutat sin kontakt med socialtjänsten så beskriver samtliga att de hade en 

god och positiv bild och relation med socialsekreteraren. 

De resultat som vår studie pekar på gällande att klientens upplevelse av mötet med 

socialarbetaren inte påverkas utifrån socialsekreterarens ålder anser vi har hög trovärdighet. 

Till en början visade svaren från våra intervjuer att klienternas upplevelse av möte hade 

betydelse utifrån socialsekreterarens ålder men då intervjuerna analyseras och tolkas kan vi se 

att det snarare var socialsekreterarens erfarenhet som hade betydelse. Upplevelsen bottnar i att 

de beslut som socialsekreteraren tar inom sitt handlingsutrymme vilket bekräftas av Dunér 

och Nordström (2006) som menar i sin forskning att dessa har formats av sin 

arbetslivserfarenhet, där det personliga handlingsutrymmet ges plats. Erfarenhet och ålder går 

många gånger parallellt med varandra, men det är inte en absolut sanning. Vi tänker att 

erfarenheten är den avgörande faktorn som väger tyngst gällande klientens upplevelse vid 

möte med socialsekreteraren. 

Oavsett socialsekreterarens agerande vid sitt första möte med klienten är dennes upplevelse 

kantat av skamkänsla och ett mindervärdeskomplex synliggörs. Skau (2001) bekräftar det 

faktum att klienten befinner sig i underläge, där omständigheterna inte är jämlika. Klienten 

har insikt om att socialsekreteraren utför sitt arbete inom de ramar som finns att förhålla sig 

till, men upplevelsen finns ändå där. Vi tänker att upplevelsen klienten har kan vara påverkad 

av det förhållningssätt som Dybicz beskriver i sin forskning. Hur det neutrala 

förhållningssättet upprätthålls av socialsekreteraren och denne uppmanas att inte skapa 

vänskapsband med den hjälpsökande (Dybicz, 2012). Genom att socialarbetaren instrueras att 

inta en något avvaktande positionering tillkommer enligt oss ett dilemma, svårigheten att 

denna likafullt ska ta hänsyn till det som beskrivs som socionomens professionsansvar och 

möta sina klienter på en mer jämlik nivå (Moren, 2015). 

I landet Sverige - mellanmjölk. Landet där vi aldrig slår oss för bröstet men inte heller ber om 

hjälp. Själv är bäste dräng. En ber inte om hjälp i onödan, och det upplevs som något fult och 

smutsigt att behöva socialtjänstens bistånd. Att befinna sig i känslan av skuld och skam, och 

samtidigt nedvärdera sig själv för att faktiskt få sitt behov tillgodosedda, det är en märklig 

situation att befinna sig i. Respondenterna i vår studie upplever en beroendeställning, ett 

misslyckande utifrån sina individuella prestationer och en underlägsenhet som människa. 

Något som Angelin (2009) visar på i sin studie, att individer som inte klarar sin försörjning 

har ett tydligt samband med att tappa sitt självbestämmande och den personliga integriteten. 

Vi tolkar det som att vid det första mötet, upplever klienten mötet som ett antiklimax. Det är 

många faktorer som ligger bakom beslutet att ta kontakt och ansöka om bistånd, man kan säga 

att första mötet är toppen på isberget. Upplevelsen av de klimax som uppstår vid första mötet 

ebbar sedan ut till en relation med socialsekreteraren, där relationen upplevs mer jämbördig 

och i positiv anda. Vi tänker att det har betydelse då kvinnorna som ingår i vår studie frivilligt 

söker stöd genom socialtjänsten. Något som ytterligare stärks då Carlsson (2005) ger uttryck 

för att det genom det egna initiativet sänks den ogynnsamma påfrestningen, vilket 
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inledningsvis gynnar kommunikation och samverkan. Vi ser att det vid upprepade möten med 

samma socialsekreterare växer det fram en respektfull relation där spelregler tydliggjorts och 

klienten upplever att socialsekreteraren har intagit ett humanare förhållningssätt. Detta 

förhållningssätt tänker vi bland annat kan bottna i det gemensamma fackspråk som vuxit fram 

och resulterar att parterna har en bättre och förstående kommunikation dem emellan. 

Fackspråket som enligt Skau (2001) genom tid framträder kan bli negativt för klienten, men 

för våra kvinnor blir innebörden positiv. 

 

Vi har funnit att något mycket spännande sker i intersektionaliseringen mellan 

socialsekreterare och klient, och de två mest framträdande är kön och ålder. Att det finns en 

ojämlik maktrelation mellan socialsekreterare och klienter i socialt arbete går kanske inte att 

komma ifrån, men jämlikhet kan hanteras och utmanas på olika sätt (Mattsson, 2015). Vi 

anser att det bör forskas mer på vad som sker i intersektionalitetens skärningspunkt i mötet 

mellan socialsekreterare och klient. Vi vill att forskarna tar med alla variabler såsom kön, 

klass, ålder och etnicitet och genomför en generaliserbar studie på vilka föreställningar som 

finns, både hos socialsekreterare och klient. Detta för att söka ny kunskap och skapa 

medvetenhet kring det som beskrivs som maktobalans eller ojämlikt förhållande, mellan 

socialsekreterarens yrkesprofession och klienten i socialtjänstens organisation.  
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Hejsan! Vi är två socionomstuderande vid Umeå universitet som står inför uppgiften att 

skriva en examinationsuppgift där denna undersökningen ingår. Vi vill med denna 

undersökning spegla din upplevelse av makt under ditt första möte med socialsekreteraren, vi 

är intresserad av din enskilda upplevelse.   

 

Du har nu haft din första kontakt med en socialsekreterare då du sökt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen 4:1, är i en ålder över 18 år och är därför just den personen som vi söker för 

att intervjua.  

 

Vi vill intervjua dig vid ett tillfälle face to face, via Skype eller mobiltelefon under 1–2 

timmar. Intervjun spelas in med hjälp av mobiltelefon, efter kommer vi skriva upp allt som 

sagt under intervjun. Utskriften vill vi att du godkänner för att vi skall försäkras att vi 

uppfattat dig korrekt, en kopia lämnas sedan till dig om så önskas. Materialet kommer att 

analyseras och sedan sammanställas och utgöra grunden i en uppsats, vilken kommer att 

redovisas i form av en C-uppsats.  Svaren kommer att redovisas anonymt, din medverkan är 

anonym och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Oss kan du nå via mail eller mobiltelefon. 
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Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Innan intervjun startar: 

 

Informera om att vi skriver vår C-uppsats inom ramen för socionomprogrammet. Det är 

viktigt att det framkommer att vi är två studenter som undersöker brukarens upplevelse av 

makt under sitt första möte med socialsekreteraren. Beskriver varför vi är intresserad av den 

enskildes upplevelse och beskriver att den enskilde ingår i gruppen som vi undersöker, vilket 

är klienter som framställer om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Vi vill fördjupa oss i våra kvalitativa frågeställningar och kommer att genomföra inspelade 

intervjuer som kommer att analyseras och sedan sammanställas i en uppsats som kommer att 

redovisas i form av en C-uppsats.  Svaren kommer att redovisas anonymt och dina svar 

kommer inte att användas till något annat ändamål än denna uppsats. Din medverkan är 

anonym och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Oss kan du nå via mail 

 

 

 

Bakgrundsinformation 

 Kön  

 Födelseår 

 Sysselsättning  

 Utbildningsnivå (högsta examen du har tagit) 

 

Första mötet 

 Vi vill synliggöra din upplevelse av ditt första möte med din socialsekreterare då du 

ansökte om bistånd i någon form.  

 Berätta mer.  

 Förklara.  

 Hur kände du då?  

 Hur tänkte du då? 

 

Variabler  

 Tror du att känslan vid ditt första möte hade kunnat vara annorlunda beroende på vad 

du ansökt om för något? 

 Tror du att känslan vid ditt första möte hade kunnat vara annorlunda beroende på vad 

du fått för svar gällande vad ansökt om? 

 Tror du att känslan vid ditt första möte hade kunnat vara annorlunda beroende på om 

socialsekreteraren varit yngre eller äldre än dig? 

 Tror du att känslan vid ditt första möte hade kunnat vara annorlunda beroende på om 

socialsekreteraren varit en man eller man? 

 Kan du tänka på någon variabel som vid första mötet kan tänkas ha påverkat din 

upplevelse?  
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Brukarens uppfattning 

 Vad hade du för bild av en socialsekreterare före ert första möte? 

 Har du ändrat sin uppfattning om din socialsekreterare efter ert första möte? 

Makt 

- Är makt någonting som du pratade om med sin socialsekreterare vid ert första möte? 

- Är makt någonting som du pratat om med sin socialsekreterare vid något senare tillfälle? 

 

 Vill den enskilda lägga till något, finns det utrymme här. 

 

Efter intervjun 

- Eventuella kontaktuppgifter för dem som deltagit i intervjuerna och vill läsa C-uppsatsen när 

det är färdigställd. 
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Bilaga 3. Exempel på analystabell 

 

 

Manifest/konkret nivå 

Latent/ 

underliggande 

nivå 

Meningsbärande enheter 
Kände mig underlägsen...eller nä, skamsen…. 
Rädd för att säga fel........ 
Blir väldigt utsatt, utlämnad…….. 
Kände mig anklagad…….. 
Rädsla för att vara otillräcklig……. 
Få en stämpel att jag var misslyckad mamma... 
Kände mig värdelös….. 
Kände sig misslyckad…….. 
Är ju i beroendeställning så man blir ju liksom 

Nervös och att man ska säga fel…... 
Som att man måste svara rätt…….. 
Känner sig jätteliten, när man inte klara sig..  
Att jag inte skulle få pengar…….. 
Hela situationen var väldigt ångestfylld……. 
Faktiskt ganska trygg snabbt 

 
Hade jag väl en bra bild… 
Träffa någon som var professionell…. 
Som kunde sitt jobb… 
Var respektfull mot en människa…. 
 
Typ häxan sur-tant, barnprogrammet du vet… 
I mina ögon är det en människa med makt…. 

 
Jag kände mig ganska trygg snabbt… 
Jag var positivt överraskad… 
Jag gillade henne… 
Minns jag inte att jag ändrade uppfattning… 
Efter ett tag tyckte jag att hon var jättebra… 
Hon var ju mycket trevligare då… 
Dom här människorna är ju till för att hjälpa... 
Ett hinder för alla dom kraven… 

 
Dom stakade ju sig inte dom när dom prata… 
Så stora glapp mellan frågorna så det blev som 

pinsam tystnad….. 
Nu var ju dom här som jag säger 50+.... 
Med människors kroppsspråk om man också kan 

utelämna sig själv… 
Som inne i ett fängelse… 
Vi skulle bakom en glasruta legitimera… 
Från väntrummet skulle till konferenssalen så 

skulle man passera en lång korridor och då var 

det väldigt många som stack ut sina huvuden... 
Följa allt till punkt och pricka... 
Det var liksom att hon var ung och oerfaren… 
När man inte själv har nån utbildning… 

Koder 
Skam 
Rädsla 
Nervositet 
Utsatthet 
Anklagad 
Värdelös 
Otillräcklig 
Beroendeställning 
Stelt 
Ångestfyllt 
Utlämnad/misslyckad 
Stigmatiserad 
Orolig 
 
Trygghet 

 
Bra 
Professionell 
Stor kunskap 
Respekterande 
 
Häxan sur-tant 
makt 

 
Positivt överraskad 
Likvärdigt 
 

 

 

Hinder 

 
Stelt 
Kalt 
Lokalens utformning 
Trivsamt möblerat 
 
Socialsekreterarens: 

förhållningssätt 
ålder 
verbalisering 
kroppsspråk 
Formell 
Erfarenhet 
Utbildning/kompetens 
 

Kategorier 
 

 

 

Upplevelse/ 
känsla vid första 

mötet 
 

 

 

 

 

 
 

Bild av  
soc. sekreterare 

innan första mötet 
 

 

 
 

Resultatet av 

första mötet 
 

 

 

 
 

 

Kontextuella 

sinnesintryck 
 

 

 

Tema/teman 
Negativ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Positiv 

 
Positiv 
 

 

Negativ 
 

 
Ändrad 

uppfattning 
 

 

 

 

 
 
Yttre faktorer 
 

 

Inre faktorer 
 

 

 

 


