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FÖRORD 

Föreliggande avhandlings genesis härrör från ett behov eller en önskan 
hos undertecknad att externalisera mina tankar gällande det rationella 
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ofullbordade dialogen i det ojämlika samhället. 
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handledare, docent Lars Dahlgren. Det var Lars som fick mig att på 
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Hyvönen och en rad av hans kollegor vid institutionen för Socialt ar
bete vid Umeå Universitet. Jag tackar Er alla för all hjälp och uppmun
tran. 

Jag vill också tacka docent Elisabeth Näsman, som läst mitt ma
nuskript och kommit med konstitutiva bedrag. 

Till sist vill jag också tack min fru Yvonne som stått ut med mig un
der den här tiden. 

Vilhelmina april 1996 

Filip R. Lejon 
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1. INLEDNING 

Människor är ojämlika i vårt samhälle i ekonomiska och sociala hän
seenden. Asymmetrin är en realitet såväl mellan människor som i sam
hällets/statens1 relation till den enskilde individen. 

Formellt brukar en asymmetrisk maktrelation definieras som en 
situation vilken medför att om en person har makt över någon annan så 
kan motsatsen inte gälla samtidigt.2 På det teoretiska planet är för mig 
asymmetrisk interaktion naturligt kopplad till symbolisk interaktionism 
och dess begrepp symmetriskt och asymmetriskt rolltagande. Det är 
genom rolltagandet i interaktionen som individen får en uppfattning av 
hur andra ser på honom. Detta sker genom att individen tar den andres 
attityd för att se på sig själv, han blir ett objekt för sin egen varse-
blivning. Det är alltså fråga om att beskriva ett flöde mellan individer. 
Den minsta undersökningsenheten i detta perspektiv är två människor i 
samspel. När dessa individer har olika mängd resurser till sitt för
fogande har vi en asymmetrisk interaktion. Det är således inte fråga om 
att beskriva ojämlikhet i största allmänhet. Symbolisk interaktionism, 
som är avhandlingens bärande perspektiv, fokuserar beskrivningen och 
analysen av relationer till interaktionen mellan människor. 

Kunskaper om asymmetriska relationer borde utgöra en av grund
pelarna för en realistisk3 samhälls- och organisationsutveckling och 

1 Jag avser här med samhälle ett organiserat samarbete mellan människor i en 
kultur/ett land och med stat denna organisations främsta form. I avhandlingen 
anges inte explicit när enbart staten åsyftas eller när syftningen gäller sam
hället i mer generella termer. Distinktionen kommer dock att framgå av sam
manhanget, när en sådan är motiverad. 

2 För en klassisk analys av asymmetri i dyader, se: Simmel, G. The Sociology 
of Georg Simmel (Wolff, K.H. ed). Free Press of Glencoe. New York, 1964. 

3 Det kunskapsteoretiska perspektiv som jag närmast ansluter mig till är den 
s. k kritiska realismen, d.v.s. en inriktning som menar att verkligheten är 
åtkomlig för oss, men att vår kunskap om den är subjektiv och provisorisk. 
Vår kunskap kan och bör därför modifieras, fördjupas och omdefinieras. In
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även kunna bidra till att skapa större förståelse av mänskliga relationer 
i största allmänhet.4 Ändå finns det ringa forskning dokumenterad vid 
våra universitetsbibliotek eller vid våra databaser som specifikt kon
centrerar sig på asymmetrisk interaktion. Lika svårt är det att hitta 
någon forskning där man fokuserat på symbolisk interaktionism som 
teoretisk referensram vid empiriska undersökningar gällande maktre
lationer i det svenska samhället.5 

Asymmetrisk interaktion, en ytterst vanlig företeelse i samhället och 
i människors vardag, förefaller vara föga utforskad. Denna avhandling 
kan ses som ett bidrag till att fylla ut detta "tomrum". 

riktningen har moderna företrädare som Roy Bhaskar och Andrew Sayer. Se 
t.ex.: Bhaskar, R. A Realist Theory of Science. Leeds Books. Leeds, 1975 
och Sayer, A. Method in Social Science. A Realist Approach. Routledge. 
London, 1992. Inom den kritiska realismen syftar, som Ekström framhåller, 
begrepp och teorier till att: "identifiera reella strukturer och grundläggande 
egenskaper Dessa egenskaper eller causal powers är abstrakta i den men
ingen att de existerar relativt oavhängigt specifika tidsmässiga och rumsliga 
kontexter." De genererar dock: "tendenser vars konkreta effekter är avhängiga 
förhållanden i den specifika kontext där effekterna observeras." Ekström, M. 
Sociologiska förklaringar och variabelanalysens gränser. En kritisk analys 
med exempel från medicinsk sociologi. Sociologisk forskning 2, 1993. s:36. 

4 Ett bra exempel på detta anslag är: Holmberg, C. Det kallas kärlek. En 
socialpsykologisk studie i kvinnors underordning och mäns överordning 
bland nya jämnställda par. Anamma Förlag. Göteborg, 1993. I avhandlingen 
beskriver Holmberg relationen mellan man och kvinna utifrån symbolisk 
interaktionism på ett mycket intressant sätt. 

5 En representativ symbolisk interaktionist som Joel Charon menar ändå att 
symboliska interaktionister vidgat sitt forskningsfält och tar sig an nya utman
ingar med hjälp av sitt teoretiska perspektiv. Se: Charon, J. Symbolic Inter-
actionism. An Introduction, An Interpretation, An integration. Prentice Hall. 
New Jersey, 1995. Här bör kanske också påpekas att det naturligtvis 
förekommer forskning kring asymmetriska maktrelationer men då vanligtvis 
utifrån ett konfliktteoretiskt perspektiv. För komparation av tillämpningen av 
olika teoretiska perspektiv, se ex.vis: Gerhardt, U. Ideas About Illness. An 
Intellectual and Political History of Medical Sociology. New York Uni
versity Press. New York, 1989, eller Scambler, G.(ed.) Sociological Theory 
6 Medical Sociology. Tavistock Publications. London, 1987. 
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Syftet med undersökningen 

Det primära syfte med avhandlingen är att beskriva och analysera 
asymmetrisk interaktion och utröna vilka konsekvenser asymmetrin har 
för mötet mellan de inblandade aktörerna och särskilt för den un
derordnade. Mitt arbete kan ses som ett försök att operationalisera, 
evaluera och illustrera begreppet asymmetrisk interaktion i en empirisk 
undersökning. 

Jag ska, som redan nämnts, i första hand beskriva och analysera 
detta asymmetriska möte utifrån symbolisk interaktionism. Men asym
metrin kan inte beskrivas i ett tomrum. Jag applicerar analysen på ett 
konkret socialt ärende, vilket utvecklar och specificerar syftet enligt 
följande: 

• Hur ter sig själva relationen mellan samhället/socialförvaltningen 
och den enskilde individen/klienten i det sociala arbetet? Hur kan 
denna relation beskrivas och vilka generella drag kännetecknar den? 

• Går det att beskriva och analysera det sociala arbetets karaktär med 
utgångspunkt från mötet mellan socialarbetare och klient? Genom 
att fokusera intresset och analysen till dessa möten (relationen mel
lan två människor, socialarbetaren och klienten) hoppas jag kunna 
belysa något av essensen6 i det sociala arbetet. 

Vilket är då mitt konkreta studieobjekt? I de avsnitt som följer kommer 
mitt "fall" att presenteras. 

Val av studieobjekt 

I september 1980 anmälde jag mitt intresse av att bli doktorand vid 
Institutionen för socionomutbildning, Stockholms Universitet. Jag pre
senterade mitt förslag till forskningsplan, som gick ut på att beskriva 
och analysera kontakter mellan klient och socialförvaltning utifrån ett 

6 Se Nygren, L. Socialt arbete med med-subjekt, i: Sandberg, J., Morén, S. 
och Nygren, L. Tre röster om socialt arbete, Rapport nr:33, Institutionen för 
socialt arbete, Umeå Universitet, 1990. 
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interaktionistiskt perspektiv. Själva mötet (interaktionen) mellan klient 
och socialarbetare skulle utgöra den centrala analysenheten. 

Samtidigt meddelade jag på min dåvarande arbetesplats vid AMU-
centret i Täby att jag var intresserad av att komma i kontakt med kurs
deltagare som hade "problem" med en social myndighet. Fem kurs
deltagare anmälde sitt intresse. Jag presenterade mitt forskningspro
jekt, vad jag skulle komma att kräva av dem och förutsättningar och 
begränsningar i min "hjälpverksamhet".7 En av dessa fem backade ur 
när hon hörde vad det rörde sig om. Hon var inte beredd att ge mig ett 
så stort förtroende. 

De premisser för undersökningen som jag presenterade skulle gå ut 
på att: 

• Jag skulle följa dessa kursdeltagare i deras kontakter med so
cialförvaltningen. 

• Kursdeltagarna/klienterna skulle berätta om sina upplevelser av 
dessa möten med tjänstemännen vid socialförvaltningen. 

• Jag skulle ta del av akter, register, journaler, rapporter och 
utredningar som rörde deras person. 

• Jag skulle ta del av tjänstemännens personliga uppfattningar om 
dessa ärenden. 

Det visade sig snart att det var omöjligt rent praktiskt att klara av hela 
projektet. Kursdeltagarna/klienterna hade täta kontakter med sina re
spektive kontaktpersoner på olika sociala myndigheter. Dessutom tog 
mina samtal med dessa kursdeltagare/klienter väldigt mycket tid i an
språk. Jag blev därför tvungen att banta ner undersökningen till att 
gälla endast en kursdeltagare/klient. Jag valde en vårdnadsfråga. Un
dersökningsobjektet blev en invandrare som hade problem med sin 
alkoholiserade fästmö och parets fyraårige son. Han ville ha vårdnaden 
om sonen. Sonen var placerad i ett fosterhem p.g.a. "alkoholmissbruk i 
hemmet". 

7 Denna hjälpverksamhet skulle begränsas till att jag skulle utgöra en 
samtalspartner kring deras problem och kontakter med sociala myndigheter. 
Jag betonade att jag inte skulle föra deras talan utan att det skulle de få göra 
själva. 
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Jag valde inte den här personen/klienten för att han skulle vara rep
resentativ2 för en invandrare i en socialhjälpssituation. De viktigaste 
kriterierna vid mitt val var att: 

• det fanns möjlighet till en fruktbar dialog mellan klienten och mig, 
• klienten helt och hållet accepterade min roll som forskare, 
• han lovade ställa upp i den utsträckning som behövdes för 

forskningsändamålet, 
• ärendet var registrerat på socialförvaltningen, 
• klienten och socialförvaltningen föreföll ha olika mål och 

uppfattningar i vårdnadsfrågan, samt att 
• interaktionen mellan klienten och socialförvaltningen föreföll vara 

asymmetrisk. 

Valet av undersökningsobjekt var med andra ord kriterie- eller än
damålsstyrt.9 

•• 
Ärendet vid Stockholms socialförvaltning 

Ärendet är10 registrerat vid Stockholms socialförvaltning och gäller 
primärt klientens fyraårige son. Föräldrarna har ej varit gifta med 
varandra men sammanbott några år före sonens födelse och även under 
kortare och längre perioder därefter. Modern har under en följd av år 

8 Det sociala ärendet med dess aktörer är inte representativt för någon speciell 
population. Den representivitet jag diskuterar är m.a.o. inte statistisk utan rör 
möjligheten att generalisera mellan det konkreta feilet och andra situationer 
kännetecknade av asymmetrisk interaction. För en diskussion av denna 
anomali, se: Harré, R. Social Being. Blackwell. Oxford, 1979. 

9 För en diskussion av denna typ av urval, se: Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. 
Ethnography and Qualitative Design in Educational Research. Academic 
Press. Orlando, 1984. För en mer allmän diskussion av kvalitativa urval, se: 
Merriam, S.B. Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur. Lund, 
1994. 

Jag försöker genomgående använda presensform när jag återger mina em
piriska observationer. 
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haft alkoholproblem. Vissa perioder har hon dock varit bättre. Detta 
gäller speciellt under perioden strax före och efter pojkens födelse. 

Fadern är en invandrare från Libanon, men hans familj och släkt 
kommer ursprungligen från Armenien. Han har varit i Sverige sedan 
1967. Till en böljan arbetade han som byggnadsarbetare, men blev 
snart hänvisad till olika ströjobb. Han går för närvarande (1980) på en 
teleteknisk utbildning vid AMU-centret i Täby utanför Stockholm. 

I böljan av 1979 omhändertas pojken för samhällsvård. Orsaken är 
moderns bristande förmåga att klara av den praktiska omvårdnaden 
och uppfostran av sonen på grund av sitt alkoholberoende. Föräldrar
nas inre stridigheter utgör också grund för omhändertagandet. Pojken 
placeras i ett fosterhem. 

Modern är ambivalent till omhändertagandet, men relativt nöjd med 
fosterhemmet enligt uppgifter från socialförvaltningen. I september 
1980 avlider hon innan vårdnadsutredaren hunnit få någon kontakt med 
henne i själva vårdnadsfrågan. 

Fadern har efier omhändertagandet agerat mycket kraftigt i syfte att 
själv få ta hand om sonen och begärt att få såväl den juridiska som 
praktiska vårdnaden. 

Efter en relativt omfattande vårdnadsutredning med åtskilliga samtal 
och möten med fadern föreslår socialförvaltningen i augusti 1981 
Stockholms tingsrätt att någon annan än fadern ska ta hand om pojken. 

Avhandlingens kärna utgörs av en analytisk beskrivning11 av denna 
vårdnadsprocess utifrån faderns utgångspunkter och förståelsehorisont. 
Jag är medveten om att barnet utgör det centrala intresset för 
socialförvaltningen och att det generella syftet är att skapa drägliga 
levnadsförhållanden för honom. Inte desto mindre fokuserar jag ana
lysen på relationen mellan fadern och socialförvaltningen. I och med 
detta kommer dessa aktörer att för mig bli de viktigaste i min analys av 
den asymmetriska situationen. 

Socialförvaltningen har en negativ uppfattning av Saahre12 som 
vårdnadshavare. Tjänstemännen på socialförvaltningen har haft 

1 * Analytiska beskrivningar skiljer sig från s. k. narratives genom att de inte 
renodlar beskrivningens liniära sida utan även tar hänsyn till synkrona rela
tioner. För en diskussion av detta, se: Ricoeur, P. Hermeneutics and the Hu
man Sciences. Cambridge University Press. Cambridge, 1982. 

Alla namn och beteckningar på personer är fingerade i avhandlingen. En 
del personuppgifter är uteslutna eller modifierade. I min fortsatta fram
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möjlighet att lära känna honom under många år. Ett tiotal socialar
betare har varit involverade i ärendet. Vårdnadsutredaren, socialin
spektören, fosterhemsinspektören, barnpsykologen och några sekret
erare vid servicecentralen har träffat S. åtskilliga gånger. 

Dessa socialarbetare har således haft en god möjlighet att bilda sig 
en uppfattning om S. som förmyndare och vårdnadshavare. De är eniga 
i sin bedömning och lämnar utredaren sina synpunkter både muntligen 
och skriftligen. Det är således en gedigen bedömning som socialför
valtningen har som grund när man hösten 1981 föreslår tingsrätten att 
någon annan än fadern ska vara vårdnadshavare för pojken L. So
cialarbetarna tror inte att den biologiska pappan kan ta hand om sin 
son. Fadern betraktas t.o.m. som farlig för sonen och man anser att 
deras umgänge bör begränsas till ett minimum. 

Sett i ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv finns det svagheter 
och luckor i den bild socialförvaltningen målar upp av S. som vård
nadshavare och förälder. Vårdnadsprocessen kan ses som en insti
tutionaliserad asymmetrisk interaktion mellan klienten S. och tjänste
männen på socialförvaltningen. Bilden av klienten växer huvudsakligen 
fram ur ett negativt bakgrundsmaterial och ur affekterade möten och 
situationer. 

Även om förvaltningens bild eller uppfattning av klienten S. skulle 
vara orättvis fanns det, som jag ser det, just inga möjligheter för tjän
stemännen på förvaltningen att korrigera sin uppfattning på grund av 
den asymmetriska situationen och på grund av de speciella kommuni
kationsproblem som fanns inbyggda i vårdnadsprocessen. Härutöver 
tillkom klientens negativa uppfattning och inställning till de inblandade 
tjänstemännen på förvaltningen. Allt detta gjorde ett närmande mellan 
aktörerna strängt taget omöjligt. Men utan ett närmande kan man inte 
nå ökad förståelse. Och utan ökad förståelse från båda sidor kunde inte 
klienten förmedla en bättre bild av sig och därigenom öka sina 
möjligheter att fa vårdnaden om sonen. 

Här uppstår några frågor. Är socialförvaltningens uppfattning av S. 
som vårdnadshavare relevant och riktig och är helheten och de olika 
delarna neutralt och balanserat presenterade? Finns det alternativa 
bilder och uppfattningar av klienten? 

ställning kommer jag dessutom att förkorta namnet på klienten "Saahre" till 
S. Detta framställningssätt kommer jag även att följa vid min presentation av 
övriga aktörer. 
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Barn i familjehem och de biologiska 
föräldrarnas ställning 

Ett underliggande tema i avhandlingen är tvångsomhändertagande av 
barn och placering av barn i familjehem trots att avhandlingen egentli
gen inte handlar om barns situation. Däremot berör analysen den biolo
giske förälderns ställning och samhällets behandling av honom efter 
separationen från barnet. Jag beskriver och analyserar ett konkret so
cialt ärende vid Stockholms socialförvaltning. Det kan därför vara av 
intresse att kort diskutera om det beskrivna ärendet, den asymmetriska 
strukturen och behandling av den biologiska föräldern är en unik 
företeelse eller om tvångsomhändertagande av barn har en omfattning 
och en problemstruktur som har ett vidare intresse. Detta har viss be
tydelse för förståelsen av den kontext som omger den asymmetriska 
interaktionen. 

Årligen är ca 10.000 barn i Sverige placerade i familjehem med stöd 
av socialtjänstlagen (SoL1980:620) eller med stöd av särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVTJ 1990:52).13 För dessa omhänder
tagna barn har socialtjänsten ett särskilt ansvar. Ett särskilt ansvar 
åvilar också socialtjänsten och samhället när det gäller de biologiska 
föräldrarna till dessa omhändertagna barn och likaledes de nya 
föräldrarna i familjehemmet. Det finns en hel del forskning och kunskap 
kring barn som lever i familjehem. Forskningsresultaten är dock ibland 
motsägelsefulla. 

När det gäller tvångsomhändertagande av barn kan vi urskilja två 
dominerande skolbildningar sedan böljan av 1980-talet (Skerfving, 
1993). Den första av dessa kännetecknas av de idéer som sammanfattas 
i boken: "Barnens rätt och rätten till barnet" av Goldstein, Freud och 
Solnit (1978). Författarna argumenterar för tidiga och permanenta 
placeringar av barn. De menar att barnet snart glömmer sina biologiska 
föräldrar och knyter an till ett nytt kärleksobjekt, d.v.s. sina nya foster
föräldrar. Forskarna vid Skå utanför Stockholm står upp som represen
tanter för den andra skolbildningen, med Margret Mahlers objektrela-
tionsteori (1984) som bärande teoretisk plattform. Mahler menar att 
barnet och modern lever i ett symbiotiskt förhållande som varken kan 
brytas eller ersättas utan att vålla stor skada för båda parter. Något 
entydigt svar på frågan vilken skolbildning som bäst tillgodoser sam

Socialdepartementet, Uppdrag om familjehemsvården (Rskr. 1992/93:16). 
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hållets, föräldrarnas och barnets behov finns veterligen inte, vilket bl.a. 
forskningsprojektet "Barn i kris" har visat.14 Enligt en forskningsrap
port från Socialstyrelsen av Esping och Hagbard (1992) har dock de 
biologiska föräldrarnas betydelse för de omhändertagna barnen numera 
erkänts. Vilken betydelse detta kommer att få för det konkreta sociala 
arbetet när det gäller omhändertagande av barn återstår att se. Några 
ytterligare samhälleliga markeringar kring denna kontext är följande: 

• Sedan Justitieombudsmannen kom med sin kritiska rapport om fa
miljehemsvården (JOs ämbetsberättelse 1986/87) har vården i famil
jehem varit föremål för återkommande granskningar. 

• Socialstyrelsen konstaterade i sin rapport "Vård utom hemmet" 
(SoS rapport 1990:4) att det finns allvarliga tecken på försämringar 
inom vården gällande såväl behandling, planering som ansvar. Utre
darna konstaterar att varken JOs allvarliga kritik eller Socialstyrel
sens allmänna råd har åstadkommit någon reell förbättring. 

• Den kartläggning av socialtjänstens familjehemsvård som under 
1990-92 genomfördes vid länstyrelser i fyra län bekräftar att de 
problem som JO har tagit upp kvarstår. Detta framgår av Social
styrelsens sammanställning av utvecklingen i länen.15 

• Riksdagens revisorer har i sin rapport: "Familjehemsvård för barn 
och ungdom" (Rapport 1991/92:4) riktat kritik såväl mot kommu
nernas som mot tillsynsmyndigheternas arbete och bristande ansvar. 

• Socialutskottet har i betänkandet "Familjehemsvård för barn och 
ungdom" (SOU 1992/93:4) behandlat frågan om familjehemsvården. 
Utskottet anser att åtgärder behövs för att förbättra denna. De 
problem och brister som utskottet pekar på är bl.a. följande: a) att 
utredningar som ligger till grund för beslut om placering av barn i 
familjehem bör förbättras, b) att utredningar om de presumtiva 
familjehemmen ofta är undermåliga, c) att socialtjänsten inte tar 
tillräckligt stort ansvar för barnen när de väl är placerade i ett 
familjehem och d) att socialtjänsten alltid måste planera för hur en 
avslutning i familjehemmet ska handläggas, detta oberoende av om 

14 Böljeson, B. m.fl. Barn i kris - utveckling av ett forskningsprojekt. Barn
byn Skå 46, 1980. 1994 hade dessa siffror ökat något (Socialstyrelsen, Insat
ser för barn och unga, Socialtjänst 1995:11). 

Familjehemsvård i utveckling, Socialstyrelsen, 1995. 
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avslutningen sker abrupt eller som en konsekvens av tidigare 
överenskommelser. 

• Även riksdagen har behandlat frågan och socialutskottets 
uppfattning gav regeringen till känna genom riksdagsbeslut av den 
11 nov 1992 (rskr. 1992/93:16). 

• Regeringen har sedan uppdragit åt Socialstyrelsen att förbättra fa
miljehemsvården i landet i enlighet med riksdagens skrivelse (Reg. 
beslut 5. 930325). 

• Socialstyrelsen har utfört uppdraget genom olika kartläggningar och 
konferenser som samtliga länsstyrelser genomfört. Kartläggningen 
har givit en helhetsbild av hur arbetet med familj ehemsvården 
fungerar. En hel del allvarliga brister har kunnat konstateras. So
cialstyrelsen har också gjort fem separata utredningar om vissa spe
ciella problemställningar gällande familjehemsvård. Detta arbete 
avrapporteras löpande under 1995.16 

Det finns således en växande insikt hos sociala myndigheter och även i 
riksdagen om att det föreligger stora problem när det gäller om
händertagande av barn för vård i familjehem. Denna ökade insikt måste 
ses som en framgång av alla som vill förbättra det sociala arbetet vid 

Se ex.vis: 
1) Sammanbrott i familjehem (SoS-rapport 1995:9). Rapporten visar bl.a. att 
44 % av familjehemmen i studien misslyckats med sitt uppdrag. 
2) Invandrarbarn i familjehem (SoS-rapport 1995:7). Denna undersökning 
visar att 40 % av barnen i familjehemmen har invandrarbakgrund. Den statis
tiska risken för att ett finskt barn omhändertas är fyra gånger så stor som för 
ett barn med svenska föräldrar. 
3) Ovisshetens barn (SoS-rapport 1995:8). Denna studie visar att barn som 
växer upp i familjehem ofta lever i en stor osäkerhet om sina sociala och fa
miljära tillhörigheter. Dessa barn riskerar att inte utvecklas till harmoniska 
och välfungerande medborgare, konstaterar utredaren. 
4) Att möta barn som utsatts för sexuella övergrepp (SoS-rapport 1995:18) 
110 anmälningar har inrapporterats från kommunerna mellan 1988-93 gäl
lande sexuella övergrepp på barn i familjehem. I ungefar hälften av fallen har 
åklagaren lagt ned undersökningen beroende på att brott inte kunnat styrkas, i 
några fall beroende på att förövaren var minderårig. Anmälningarna indikerar 
stora problem i dessa familjehem. 
5) Effekter av olika rekryteringsmetoder (Rapporten ej färdig mars 1996). 
Socialstyrelsen har givit FOU-byrån i Stockholm i uppdrag att försöka jäm
föra effekterna av olika metoder att nyrekrytera familjehem. 

18 



omhändertagande av barn. Inte desto mindre förefaller problemen vid 
omhändertagande av barn vara minst lika aktuella idag som de var 
1980. 

Hur är det då i dag med det relationistiska helhetsperspektivet inom 
socialtjänsten när det gäller tvångsomhändertagande av barn? Hur be
handlas t. ex. de biologiska föräldrarna efter en separation? Hagbard 
och Esping (1992) gör här gällande att det fortfarande är så att en 
vårdnadsutredning, som ju ligger till grund för tvångsomhändertagande 
av barn, ger beskrivningar och bedömningar av föräldrarnas levnadssätt 
samt personliga problem och brister, men att utredningen sällan berör 
de psykologiska och sociala konsekvenserna av just själva separa
tionen. 

Gunvor Andersson (1993) framför liknande åsikter. Hon skriver att 
det är föräldrarnas problem som är helt avgörande för socialtjänstens 
insatser när det gäller de utsatta barnen. Detta trots att det relationis
tiska helhetsperspektivet rent allmänt sägs råda inom det sociala arbe
tet. Men när barn far illa beskrivs och definieras inte bristerna i sam
hällets och den sociala omvårdnadens funktion utan endast brister hos 
de enskilda föräldrarna. De utsatta barnens problem presenteras sedan i 
individualistiska termer som relateras till föräldrarnas tillkortakom
manden. 

Skerfving (1993) har undersökt samtliga föräldrar vars barn om
händertagits 1983 i Stockholm och som 1992 fortfarande hade sina 
barn i familjevården. Undersökningen visar på en negativ utveckling för 
dessa föräldrar. De har inte fatt någon hjälp från samhället att bearbeta 
sin sorg och sina svårigheter. Fortfarande 10 år efter separationen lever 
föräldrarna i en oförändrat dålig situation. Deras familjer är splittrade 
och de har inte lyckats etablera nya varaktiga relationer. De har hela 
tiden varit marginaliserade och deras sociala och psykiska status har 
ofta varit krisartad. De flesta har aldrig lyckats ta sig ur den ångest de 
försatts i eller som förstärkts på grund av separationen från barnen. 
"Det tycks i vilket fall som helst inte vid socialdistrikten finnas tillräck
liga resurser, eller metoder, för att ge föräldrarna något riktigt stöd 
efter omhändertagandet och familjehemsplaceringen av deras barn. 
Detta finner jag mycket anmärkningsvärt, med tanke på vilket stort och 
många gånger livsavgörande ingrepp i både föräldrars och barns liv 
som ett omhändertagande innebär." (Skerfving, a.a. sid 96). 

Socialförvaltningens marginalisering och behandling av klienten S. 
efter separationen från sonen 1979 utgör således inget unikt fall. Det 
allmänna i beskrivningen får stöd av andra undersökningar. Ingenting i 
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Skerfvings material eller i andra utredningar visar att behandlingen av 
de biologiska föräldrarna skulle vara särskilt mycket annorlunda i dag 
än för 15 år sedan. 

Med denna korta ingress har jag velat peka ut några drag i den ter
räng som omger mitt problemområde. Jag kommer i det kapitel som 
följer att beskriva mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 
Först dock några ord om avhandlingens disposition. 

Avhandlingens disposition 

Mitt syfte med föreliggande avhandling är, som framgått, att beskriva 
och analysera ett socialt ärende för att uppnå förståelse av asymmetrisk 
interaktion och dess konsekvenser. Asymmetrin kan emellertid inte äga 
rum eller ta gestalt i ett tomrum. Den måste beskrivas i termer av en 
relation mellan två eller flera aktörer och i sitt sociala sammanhang. 
Mitt val av empiriskt material syftar till att ge mig denna möjlighet. 
Relationen mellan klienten S. och socialförvaltningen förefaller 
innehålla de nödvändiga komponenterna. Aktörerna har olika mål med 
sina möten och relationen kan på goda grunder antas vara asym
metrisk. 

Mitt konkreta studieobjekt, klienten och socialförvaltningen, ger 
avhandlingen ytterligare en dimension, nämligen relationen mellan 
samhället och individen. Jag ser socialförvaltningen som samhällets 
verktyg med uppgift att bl.a. resocialisera avvikande individer. 

I kap 2, som närmast följer, gör jag en teoretisk genomgång av mina 
huvudbegrepp. Jag definierar dem och anger hur de är förankrade i 
symbolisk interaktionism. Denna begreppsgenomgång fortsätter i kapi
tel 7 i samband med min diskussion av formell rationalitet. 

I kap 3 redogör jag för min metod och mina metodologiskt vikti
gaste inspirationskällor. Här diskuterar jag också den symboliska in-
teraktionismens begränsningar och oförmåga att förklara en del av den 
asymmetriska interaktionens konsekvenser och dess samhälleliga 
förankring. Jag finner det nödvändigt att komplettera med några ytter
ligare begrepp och en utbyggd teoretisk modell. 

I kap 4 presenterar jag, som en utgångspunkt för den fortsatta ana
lysen, två beskrivningar av klienten S. Först beskriver jag honom uti
från de möten och andra kontakter han haft med olika tjänstemän på 
socialförvaltningen och med andra som haft med vårdnadsprocessen att 
göra. Jag beskriver kontakterna i en tidsmässig kronologisk ordning 
med hjälp av dagboksanteckningar. Därefter beskriver jag socialför
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valtningens uppfattning eller bild av klienten som den framstår utifrån 
olika sociala akter, journaler, register och utredningar. På det här sättet 
far jag två bilder eller uppfattningar av klienten. 

I kap 5 beskriver jag vårdnadsprocessen med hjälp av tre begrepp, 
nämligen; målrelatering, institutionalisering och bristande symbolsig-
nifikans. Begreppen beskrivs och definieras helt kort redan i kapitlen 2 
och 3. Dessa tre begrepp utnyttjas som huvudbegrepp i min 
beskrivning av vårdnadsärendet. Framställningssättet avser ge struktur 
åt det fortsatta arbetet. 

I kap 6 använder jag det insamlade materialet på ett annat sätt. Un
der den första fasen i analysarbetet och framför allt under datainsam
lingsprocessen har jag observerat att klienten S. etiketteras och stäm
plas. Jag går nu igenom materialet en gång till och tar fasta på de bitar 
som indikerar någon form av stämpling. Därefter försöker jag hitta 
tendenser eller speciella särdrag i stämplingen. Jag finner att stämplin-
gen fortsätter under hela vårdnadsprocessen och att den intensifieras 
under processens gång. Kapitlet utgör en beskrivning och analys av 
denna process. Jag inleder kapitlet med ett teoretiskt resonemang och 
applicerar sedan mitt empiriska material på detta. 

I kap 7 försöker jag resonera mig fram till en förståelse av de 
negativa elementen i interaktionen mellan klienten och socialförvaltnin
gen. Den tidiga analysen har visat att det förekommer stämpling av 
klienten och att klienten upplever att socialförvaltningen försöker 
tvinga honom att acceptera en för honom negativ social situation. 
Denna analys för jag på tre plan: För det första gäller det individens 
förhållande till socialförvaltningen/samhället. För det andra gäller det 
individens förhållande till sina medmänniskor. För det tredje, slutligen, 
gäller det individens förhållande till sig själv. Min arbetshypotes i det 
här kapitlet är att jag ser socialförvaltningen som samhällets förlängda 
arm med uppgift att bl. a. kontrollera och disciplinera "avvikande indi
vider"17 Det gäller för förvaltningen att åstadkomma förändringar av 
icke önskvärda beteenden och förhållanden till önskvärda sådana. 
Vidare ser jag den sociala verksamhetens praktik som ett uttryck för 
ett instrumenteilt tänkande med tekniska överväganden och rationa
litetsprinciper. Vilka faktorer i samhället kan förklara stämplingen och 

17 För vidare läsning rekommenderas: Westlund, P. Rationalitetens be
gränsningar. Nordiska institutet för samhällsplanering. Stockholm, 1986. 
Westlund diskuterar bl.a. rationalitetens begränsningar i samband med so
cialförvaltningens uppgifter. 
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varför tvingas klienten S. acceptera en för honom negativ social situa
tion? Jag försöker hitta dessa repressiva mekanismer genom ett teore
tiskt resonemang för att sedan pröva detta på mitt empiriska material. 
Med detta kapitel vill jag lyfta analysen till ett samhälleligt plan och 
visa att asymmetrisk interaktion har en samhällelig förankring. Min 
analys i detta kapitel utgår från Weber och dennes begrepp formell 
rationalitet, vilket jag ser som ideologiskt värdeladdat, inte minst i det 
svenska samhället. Detta kommer till uttryck i det sociala arbetet bl.a. 
genom dess betoning av kausala resonemang, dess temporala ar
betsgång och dess instrumentella syn på arbetet och på klienten.18 

För att i någon mån kompensera bristen i att jag inte hade möjlighet 
att intervjua någon socialsekreterare i Stockholm i samband med att jag 
samlade in mitt empiriska material 1980-81 och för att utröna i vilken 
utsträckning det beskrivna vårdnadsärendet är trovärdigt19 har jag 
1994 intervjuat en erfaren socialsekreterare. Intervjun redovisas som 
bilaga. Bakgrundsmaterialet i min intervjuguide har varit kapitlen; 4, 5 
och 6 i avhandlingen, vilka respondenten tog del av före intervjun. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av avhandlingen samt 
vissa konklusioner av den analys som förts. 

Min avhandling har således två olika nivåer eller djup. På det konk
reta empiriska planet träffar och konfronteras klienten med olika tjäns
temän på socialförvaltningen. På det abstrakta planet diskuteras två 
huvudfrågeställningar, nämligen; individens relation till samhället och 
framför allt den asymmetriska interaktionen och dess konsekvenser. 
Dessa två nivåer och frågeställningar beskrivs och analyseras i avhand
lingen med hjälp av ett konkret socialt ärende och utifrån mitt val av 
teoretiska modeller och begrepp. En metodologisk svårighet föreligger 
i själva verbaliseringen (beskrivningen) av undersökningen. Mina ab

Här bör dock betonas att mitt huvudintresse rör substantiella relationer, 
inte formella, d.v.s. relationer som per definition definierar objekt i förhål
lande till varandra. I mitt fell gäller denna relation, som nämnts, mötet mellan 
klient och socialarbetare inom ramen för en kontext präglad av asymmetrisk 
interaktion. Se också: Morén, S. Förändringens gestalt. Om villkoren för 
mänskligt bistånd. Publica. Stockholm, 1992. 

För en diskussion av trovärdighetskriterier vid kvalitativa studier, se 
ex.vis: Sandelowski, M. The problem of rigor in qualitative research. Ad
vances in Nursing Science. April, 1986. 
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strakta20 frågeställningar är inte alltid direkt iakttagbara utan måste 
ibland beskrivas och analyseras indirekt med hjälp av spårhundsbe
grepp21 {"tracers"). De är m.a.o. inte omedelbart synliga i det em
piriska materialet. Det jag har velat åstadkomma i min undersöknings
uppläggning är ett möte mellan ett teoretiskt perspektiv (den sym
boliska interaktionismen) och ett konkret fall som avser illustrera 
asymmetrisk interaktion i ett speciellt socialt sammanhang. Som kom
mer att framgå präglas min forskningsdesign av en kombination eller 
ett växelspel mellan induktion och deduktion. Förståelseinriktad her-
meneutik blandas med ett hypotetiskt-deduktivt anslag.22 Detta får 
också konsekvenser för mitt framställningssätt, vilket blandar teori och 
empiri i flera steg, eller som jag hellre vill se det, spiraler. Som en slags 
läsanvisning bör kanske därför påpekas att vissa av mina be
greppsgenomgångar och teman, men också vissa empiriska illustra
tioner återkommer i framställningen, ibland vid flera tillfällen. Motiven 
till detta har redan antytts. Dels gör avhandlingens dialektiska ambition 
ett "pendlande" eller "cirkulärt" framställningssätt naturligt. Dels inne
bär växelspelet mellan induktion och deduktion en slags 
"korsbefruktning" som är svår att illustrera på ett liniärt sätt. Jag hop
pas att dessa motiv skall framgå tydligt i den metoddiskussion som 
följer och att den lite snåriga framställningen inte skall försvåra läsnin
gen i alltför hög grad. 

20 Kunskaper om socialpsykologiska processer och fenomen kan inte enbart 
grundas på direkta iakttagelser utan kräver begreppsbildning och abstraktion. 
Med abstraktion menas här "den kunskapsprocess varigenom vi försöker se 
bakom det tillfälliga och kontextuella för att finna det essentiella, det renod
lade, de konstituerande egenskaperna och strukturerna..." Ekström, M. (1993) 
sid:36. 

21 Med spårhundsbegrepp ("sensitizing concepts") avser Blumer begrepp 
som vägleder forskaren i hennes/hans arbete. De kan betraktas som mer pre
liminära och känsliga för empiriska data än definitiva (teoretiskt grundade) 
begrepp. Se: Blumer, H. What is wrong with social theory. American Socio
logical Review, 19:1954, pp:3-10. 

22 För en vetenskapsteoretisk argumentation kring mitt val av undersök
ningsdesign, se: Barbosa da Silva, A. & Wahlberg, V. Vetenskapsteoretisk 
grund för kvalitativ metod, i: Starrin, B. & Svensson, P-G. (red) Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur. Lund, 1994. 
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Det sociala ärende som jag applicerar analysen på utgör ett exempel på 
en relation mellan samhället och individen och denna relation kan i sin 
tur ses som ett exempel på asymmetrisk interaktion. Det primära syftet 
med avhandlingen är, som framgått, att beskriva och begreppsliggöra 
asymmetrisk interaktion utifrån symbolisk interaktionism och 
därigenom bidra till utvecklingen av detta teoretiska fält. I figur: 1 
nedan beskrivs schematiskt mitt material och min design. Här bör 
observeras att figurens liniära utformning tenderar skymma det 
växelspel mellan teori och empiri som jag nyss berört. 

SYMBOLISK 
INTERAKTIONISM 

Den symboliska interaktionismen styr mitt 
perspektiv och formar mina begrepp och 
modeller. 

ASYMMETRISK INTERAKTION Syftet är att beskriva och analysera 
asymmetrisk interaktion med hjälp av 
symbolisk interaktionism. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH 
KLIENTEN 

Asymmetrisk interaktion i ett socialt ärende 
har en samhällelig förankring. 

DET SOCIALA ÄRENDET Ärendet vid Stockholms socialförvaltning har 
valts utifrån mitt teoretiska perspektiv. 

EMPIRISKT MATERIAL Mitt empiriska material utgörs av selektiva 
urval ur det sociala ärendet 

Figur: 1 Stegvis positionering av empiri och teori 
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DEL 11 

Teori och metod 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNK
TER UTIFRÅN SYMBOLISK IN-
TERAKTIONISM 

Mötet mellan individ och samhälle 

I mitt forskningsarbetet utgår jag, som framgått, ifrån premissen att 
mötet mellan klienten och olika tjänstemän på socialförvaltningen är 
asymmetriskt. Jag ska beskriva och analysera dessa asymmetriska 
möten med utgångspunkt från ett symboliskt interaktionistiskt per
spektiv, främst i den form som det har framställts av G.H. Mead (1934) 
och C.H. Cooley (1902), samt tolkats och vidareutvecklats av Asplund 
(1969 och 1970), Berg (1975, 1976 och 1990), Israel (1963, 1971, 
1972, 1975 och 1979) och Boglind m.fl. (1980). 

I likhet med vad som är fallet i symbolisk interaktionism utgår jag 
därmed från ett materialistiskt perspektiv23 i min beskrivning av indi
videns självuppfattning och medvetande samt från en kausalitet24 som i 
sina huvuddrag går från samhället till individen.25 Processen är dock 

23 Med materialistisk avser jag här närmast konkret och realistisk, d.v.s. att 
forskningen bör grundas i empiriska observationer som därefter kan generera 
abstrakt och generell kunskap. 

24 Jag avser med kausalitet snarast de mekanismer eller processer ("causal 
forces") som relaterar strukturella förhållanden till konkreta händelser. Se 
t.ex.: Hage, J. & Foley Meeker, B. Social Causality. Unwin Hyman. London, 
1988. och Sayer, A. (1992). 

25 Individens självuppfattning och medvetande existerar alltid i relation till en 
viss konkret situation ur vilken det uppstått. En sådan situation beskrivs och 
definieras utiftån sociala och ekonomiska kriterier. Se vidare: Berg, L-E. m.fl. 
Medvetandets sociologi. Wahlströms. Stockholm, 1975. En liknande tolkning 
av Mead och symbolisk interaktionism framförs också av Asplund, J. George 
Herbert Mead, i: Asplund, J. (red) Sociologiska teorier. Studier i sociologins 
historia. Almqvist & Wiksell. Stockholm, 1970. 
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inte deterministisk. Mead laborerar med begreppen 'T' och "me", vil
kas relation ger teorin ett dialektiskt innehåll. Han inför därmed, som 
Hultqvist (1995) påpekar, två sorters människor i människan. Å ena 
sidan det fria jaget, den "icke-ordnade människan", och å andra sidan 
miget, d.v.s. den socialiserade människan, bunden vid gemenskapens 
normer och principer. 

Individen i samhället befinner sig i en viss social och ekonomisk 
situation. Omgivningen har en mer eller mindre korrekt uppfattning av 
denna situation. Information om detta förmedlas i interaktion, d.v.s. i 
individens kontakter med omgivningen och i denna interaktion formas 
också individens uppfattning av sig själv. Individens självuppfattning 
"me" är en social produkt. Ändras de sociala förutsättningarna ändras 
också med tiden individens "me". "Nyckeln till förståelse av medve
tandet som ett materiellt fenomen ligger i förståelsen av det sociala 
samspelets effekter."26 

Låt mig ta min utgångspunkt i en enkel modell (figur:2) som 
beskriver samspelet mellan individ och samhälle som en återspegling. 
Modellen (den s.k. spegeljagsmetaforen) förknippas snarast med den 
på detta område smått klassiske amerikanske socialpsykologen C.H. 
Cooley.27 

SAMHÄLLET INDIVIDEN 

Individens Omgivningens 
faktiska uppfattning av 
sociala individens 
situation situation 

Individens upp- Individens 
fattning av om- ^ självupp-
givningens fattning 
uppfattning 

Figur:2 Relationen mellan individens sociala situation och 
självuppfattning 

Spegeljagstesen illustrerad i denna form uttrycker en form av social 
determinism, vilket strider mot den tes Cooley driver att individen och 
samhället skapar varandra ömsesidigt.28 Cooley's spegeljagshypotes 

26 Berg, L-E. m.fl. (1975), sid: 12. 

27 Se t.ex.: Cooley, C.H. Human Nature and Social Order. Scribners. New 
York, 1902. 
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måste därför kompletteras. Den uttrycker blott ena sidan av interak-
tionsprocessen, det socialt determinerade "me". Begreppet "I" förtar 
denna determinism, Mead inför därför en dialektik med sitt "I"-be-
grepp. 

Mellan individens "me" och samhället råder ett slags isomorfi. Ett 
"me" består av övertagna roller, det återspeglar troget individens so
ciala omgivning. Men begreppet 'T' upphäver denna begränsning. "I" 
är det fria valet, obundet och oförutsägbart. "I" är ett slags bärare av 
viljans frihet. 'T' är samtidigt det subjektiva perspektivet. Individen 
reagerar inte bara passivt på sin sociala omgivning, utan han förändrar 
den också. Individen har inte bara skyldigheter utan också rättigheter. 
Det är i sin egenskap av "I" som man kan hävda sig gentemot sam
hället.29 

Interaktionsprocessen mellan samhället (omgivningen) och individen 
sker inte utan reflektion. Individen accepterar inte utan vidare 
omgivningens uppfattningar. 'T' utgör en medveten reflekterande 
kategori som silar och formar omgivningens uppfattningar innan de tas 
emot och införlivas. 

När barnet lär sig samhället lär det sig också omgivningens och 
samhällets syn på sig själv. Det lär sig och får en social identitet. Denna 
inlärningsprocess, som är individens socialisering, böljar med födseln 
och fortsätter under individens hela liv. Mediet i denna process är 
språket. När den fysiska eller vokala gesten (d.v.s. ord eller tecken) har 
samma betydelse för den som utför den, som för den till vilken den är 
riktad, har gesten blivit en signifikant symbol. Bristande symbolsignifi-
kans mellan aktörerna leder till motsvarande reducering och sned
vridning av kommunikationen. "En konversation med hjälp av signifi
kanta symboler är detsamma som ett språk".30 

I språket ingår, utöver en kategorisering av verkligheten, en positiv 
eller negativ värdering som vi applicerar på objekt och företeelser samt 
även på de personer som ingår i interaktionen. Vårt språk och våra 
strävanden är värdeladdade därför att våra handlingar är målrelaterade. 

När språket har samma mening31 för sändare som för mottagare kan 
individerna överta varandras roller eller attityder. När individen talar 

28 Berg, L-E. Människans födelse. Korpen. Göteborg, 1976. 

29 Asplund, J. (1970). 

30 Asplund, J. (ibid.), sid: 139. 
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till andra stimulerar han samtidigt sig själv på, vilket liknar den stimulus 
han mottar när andra talar. Att en symbol får mening innebär att orden 
framkallar reaktioner, inte bara hos dem vi talar till utan också hos oss 
själva. Symbolen blir meningsfull tack vare individens förmåga att 
"vara" den andre samtidigt som han är sig själv. En kommunikation 
innehåller således inte bara signifikanta symboler utan även ett 
rolltagande. När en individ tar en annans roll, så ser han på sig själv 
som ett objekt. Därigenom lär han sig den andres synsätt och attityd 
och kan internalisera den. 

Begreppet signifikanta symboler går inte att fullt ut förstå utan be
greppet "rollövertagande" och det senare kan inte förstås i hela sin 
nyansrikedom utan att dra in de signifikanta symbolerna. Begreppen 
förutsätter varandra. "Rollövertagandena är inbyggda i språket".32 Lika 
väl som individen A lär sig individen B och kan internalisera hans roll, 
lär sig B på samma sätt A. Detta ömsesidiga rolltagande är till sin 
grund symmetriskt, d.v.s. personerna är jämställda ifråga om sina förut
sättningar att förstå varandras reaktioner, symboler och handlingar. 
Den här jämställdheten kan dock deformeras från att vara hel till att bli 
partiell. Sociala och ekonomiska realiteter kan skapa obalanser mellan 
aktörerna. Likadant är det med kommunikationen mellan aktörerna. 
Från den mest enkelriktade kommunikation mellan två individer 
("stimuli-respons") finns en kontinuitet mot allt svårare och mer kom
plex kommunikation till den andra ytterpolen, där aktörerna tar 
varandras roller och där symbolerna genomgående är signifikanta. 

I ett försök till analys av denna process kategoriserar Israel (1971) 
relationen mellan olika personer med hjälp av tre dimensioner, som han 
benämner; "art", "differentiering" och "ömsesidigt beroende". Med 
"art" syftar han på det emotionella värde (+/-) som kan finnas i rela
tionen. Med "differentiering" menar han grad av jämlikhet eller ojäm
likhet i situationen, d.v.s. symmetrisk eller asymmetrisk relation. Israel 
menar att det är nödvändigt att förstå den asymmetriska processen och 
interaktionen för att förstå reifikationsprocessen i samhället och ett 
viktigt element i denna process är objektifiering av individen. Med 
"ömsesidigt beroende" syftar Israel på en situation där aktörerna har 

31 Det är denna enighet via förståelse som Jürgen Habermas benämner social 
och som är en viktig ingrediens i den kommunikativa rationaliteten som han 
beskriver. För en empirisk illustration av detta, se: Dahlgren, L. Möte med 
eldsjäl, i: Uppväxtvillkor, Statens ungdomsråd, 1988. 

32 Berg, L-E. (1976), sid:20. 
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minst ett gemensamt mål. Dessa mål kan vara konkurrerande eller 
kooperativa och ordnade i hierarkier, där mindre mål blir delmål eller 
medel att nå mål av högre rang. 

Det är alltså genom rolltagande i interaktionen som individen får en 
uppfattning om hur omgivningen ser på honom. Härigenom far indivi
den sin självbild. Individens självbild är således en produkt och en 
spegling av andras uppfattningar av honom. Detta sker genom att in
dividen tar den andres roll. Han blir därigenom ett objekt för sin egen 
varseblivning. Detta innebär på det psykologiska planet att individen i 
en interaktion överför sin uppfattning och sina attityder på den andre. 
Därmed kan individen "förstå" den andre och även se på sig själv med 
den andres ögon.33 Samtidigt verkar processen också i motsatt 
riktning. Interaktionen är därmed dialektisk mellan individen och hans 
omgivning. 

Begreppet "roll"34 i symbolisk interaktionism innefattar ett komplext 
organiserat mönster av handlingar, och individen agerar i många roller. 
Det är viktigt att här konstatera, "att själva rollutförandet endast är en 
del av rollspelet. Avsikten bakom och motiv till rollutförandet och rol
lens påverkan på andra utgör andra centrala delar".35 

33 Låt mig här ge ett exempel på vad som menas med att "se med någon an
nans ögon" eller att "ta den andres roll". En person som nyligen förlorat sina 
ben i en olyckshändelse kan till en böljan rygga tillbaka och reagera negativt 
inför alla andra handikappade i rullstol i rehabiliteringssalen på sjukhuset. 
Dessa andra påminner honom om hans egen situation; han tillhör nu de handi
kappade i rullstol. Men samtidigt har han kvar i sitt medvetande en negativ 
attityd gentemot handikappade i rullstol. Han har kvar den stämplande attity
den sedan tidigare. Denna attityd överför han nu till de övriga, ej handikap
pade. Han tror att dessa andra har en stämplande attityd, nu också mot honom 
själv. Han överför således sin egen uppfattning och attityd på de andra. Där
med kan han ta de andras roll gentemot sig själv och se på sig själv med an
dras ögon. 

34 "Mead själv sätter likhetstecken mellan att 'ta den andres roll' och ieva 
sig in i den andres attityder'. Vi kan fråga oss vad Mead menar med attityder. 
Det är frågan om en hel serie av fenomen: de förväntningar den andre har på 
sig själv och andra, de åsikter, föreställningar, känslor han har, hans percep
tion av omvärlden, etc." Israel, J. Socialpsykologi. Nordstedts. Stockholm, 
1963, sid:76f. 

35 Berg, L-E. (1975), sid: 105. 
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Rollövertagandet är det kanske viktigaste begreppet i Meads so
cialpsykologi, men också det mest svårtolkade och mångfasetterade. 
Det handlar i första hand om hur människan (barnet) blir en tänkande 
varelse med ett jagmedvetande. Meads socialpsykologiska teori handlar 
därmed om den primära socialisationsprocessen.36 Jag däremot ana
lyserar en speciell form av sekundär socialisation, nämligen en sådan 
där aktörerna inte är jämställda. Den här typen av socialisation kallar 
jag för asymmetrisk interaktion. De flesta begrepp jag använder i 
avhandlingen hör hemma i symbolisk interaktionism. Jag går nu över 
till att redovisa mitt sätt att använda några begrepp som kan genereras 
utifrån denna teori. 

Asymmetrisk interaktion 

När personerna i en situation inte är jämställda men interagerar med 
varandra har vi en asymmetrisk interaktioa Jag har valt att beskriva 
denna typ av interaktion med hjälp av fyra begrepp eller företeelser 
som samtliga har att göra med interaktionens konsekvenser: 

• monologisering 
• objektifiering 
• negativ självbildsförändring 
• bristande förståelse 

Man kan alltså se dessa begrepp som konsekvenser (spår) av den 
asymmetriska situationen och av att aktörerna interagerar med varan
dra. I avhandlingen koncentrerar jag beskrivningen och analysen av den 
asymmetriska relationen till detta konkreta samspel mellan aktörerna. 

En asymmetrisk interaktion innebär först och främst att aktörerna 
har bristande förståelse för varandra rent språkligt. Sändarens symboler 
(ord och tecken) får inte relevant betydelse och valör för mottagaren. 

36 "Enligt mitt sätt att se handlar Meads teori om rollövertagandet i första 
hand om hur den mänskliga biologiska organismen blir en tänkande människa 
med ett jagmedvetande. Endast i andra hand, och som en konsekvens av detta, 
handlar den om hur "färdiga" människor bär sig åt för att sätta sig in i varan
dras vardagliga situationer på arbetsplatsen och i hemmet." Berg, L-E. 
(1976), sid:20. 
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Kommunikationen reduceras. Aktörerna pratar förbi varandra. Konver
sationen blir en serie monologer,37 man når inte varandra. Den här 
processen benämner jag monologisering. Den utesluter inte att enklare 
kommunikation med såväl fysiska som vokala gester kan förekomma, 
men en komplex kommunikation som kräver ett avancerat rolltagande 
är per definition inte möjlig i en asymmetrisk interaktion. 

För det andra; dominanten i interaktionen betraktar motparten som 
underlägsen, vilket den asymmetriska situationen bjuder och knappast 
som ett subjekt med rätt till egna intentioner och mål. Detta synsätt är 
problematiskt i en situation som stipulerar en viss behandling eller åt
gärd riktad mot den dominerade personen. Ett rationellt synsätt kräver 
att medel ska väljas så att de på bästa möjliga sätt ska leda till målet 
och här har dominanten per definition tolkningsföreträde. Dominantens 
bedömning av den dominerade blir positiv endast i den utsträckning 
denne lungerar i enlighet med hans intentioner. Den asymmetriska 
processen tenderar leda till att dominanten betraktar den dominerade 
som ett objekt, han objektifieras. Begreppet har jag hämtat från Israel 
(1971) och hans beskrivning av refikationsprocessen i samhället. 

Den asymmetriska interaktionen tenderar, för det tredje, också att 
leda till att den dominerade aktören får en negativ självbildsförän-
dring. Detta på grund av att han "tar den andres attityder gentemot sig 
själv" och att han därmed även internaliserar en hierarkisk struktur och 
en situation där han själv står lägre i rang. Han är den beroende och 
underlägsne aktören. Huvudinnehållet i detta begrepp är också det 
hämtat från Israel, som hävdar att det inte räcker med att endast ta 
hänsyn till sociala relationer (d.v.s. ansikte mot ansikte relationer) för 
att förklara och förstå individen. Denne har också samhälleliga rela
tioner38 och påverkas av dessa. "Individen relaterar sig inte enbart till 
andra individer utan också till ting, till grupper och till samhället och 
dess institutioner."391 avhandlingen visar jag att interaktionen blir yt

37 Av den typ Asplund benämner asocial pratsamhet, se: Asplund, J. Det 
sociala livets elementära former. Korpen. Göteborg, 1987. 

38 Med "samhälleliga relationer" menas ägande-, makt- och varurelationer. 
Här sker analysen på en sociologisk nivå. Vidare så kan man, enligt Israel, 
studera påverkansprocesser mellan dessa relationer. Se: Israel, J. Om rela-
tionistisk socialpsykologi. Korpen. Göteborg, 1979. 

39 Israel, J. (1979), sid: 102. 
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terst negativ för den dominerade om dominanten har en negativ och 
stämplande attityd, en attityd vilken backas upp kollegialt (av systemet) 
och som den andre måste acceptera och finna sig i. I vilken utsträck
ning den dominerade aktören även internaliserar den andres negativa 
attityder är emellertid beroende av hela situationen som även inkluderar 
andra alternativa möjligheter samt styrkan i den dominerade personens 
jaguppfattning. 

För det fjärde slutligen; i en asymmetrisk interaktion kan aktörerna 
inte förstå varandras reaktioner, handlingar och attityder på ett djupare 
plan, eftersom en sådan förståelse förutsätter identifiering vilken i sin 
tur förutsätter ett rolltagande. Och för att ett rolltagande ska vara 
möjligt måste symbolerna vara signifikanta, vilket inte är fallet i en 
asymmetrisk interaktion. Denna bristande förståelsen av den andre är 
därmed en konsekvens av den asymmetriska situationen. 

Ett grundläggande antagande när det gäller asymmetrisk interak
tion är således att aktörerna inte kan ta varandras roller. Från detta 
postulat finns dock ett viktigt undantag, nämligen; den dominerade 
individen kan ta den andres roll gentemot sig själv. Hur kan detta vara 
möjligt? Asplund (1969) kallar den här typen av interaktion för asym
metriskt rolltagande. Han utvecklar dock inte begreppet särskilt långt. 
För att förstå denna del av symbolisk interaktionism måste vi gå till
baka till Meads beskrivning av hur barnet lär sig att ta den andres roll 
och skapa sig en bild av den andre och samhället genom utveckling av 
den generaliserade andre. Rolltagandet är dock inget enhetligt be
grepp inom symbolisk interaktionism varför min tolkning och an
vändning av begreppet endast är en av många möjliga. 

Rolltagandet 

Till att bölja med kan konstateras att barnet måste acceptera den vuxna 
generationens och föräldrarnas dominans. Relationen i uppfostrings-
och socialisationsprocessen är därmed naturligen asymmetrisk. "Då 
innebörden i rollerna skapas eller överförs genom social interaktion 
kommer tolkningar hos de signifikanta andra att överföras till den nye 
samhällsmedlemmen, om denne inte själv erbjuder alternativa tolknin
gar. Eftersom barn inte kan göra detta, dels för att de från böljan inte 
har någon tolkning, dels för att de maktmässigt befinner sig i underläge 
gentemot de vuxna, kommer barnets rollinlärande att ske asymmetriskt, 
d.v.s. omvärldens tolkningar påtvingas barnet utan att det på 
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motsvarande sätt kan påtvinga omvärlden alternativa tolkningar."40 

Barnet lär sig att det är någon som är bestämmande och dominerande 
och internaliserar en sådan struktur, som därmed också ingår som ett 
givet element i barnets bild av samhället, d.v.s. i den "generaliserande 
andre". Barnet internaliserar således inte bara enskilda personer och 
roller utan även strukturer och kategorier i samhället. "När vi behand
lar rollerna ur interaktionistisk perspektiv kan vi se att själva rollkate
gorierna (pojke-flicka, ung-gammal, elak-snäll osv) genom själva sin 
existens har den största betydelsen för identitetsutvecklingen,.."41 

Enligt mitt förmenande innebär just det asymmetriska förhållandet 
under socialisationsprocessen en sådan väsentlig kategori och struktur 
som barnet internaliserar. Vad far detta för konsekvenser för den vuxna 
individens varseblivning och handlande? 

När barnet, som har internaliserat de asymmetriska strukturerna och 
kategorierna, senare i livet konfronteras med en liknande asymmerisk 
situation och en interaktion kommer till stånd föreligger tre slags fak
torer av betydelse för händelseutvecklingen och för vår förståelse, 
nämligen: 

• externa faktorer 
• interna faktorer 
• relationsfaktorer 

Med externa faktorer menas här sociala och ekonomiska realiteter i 
den fysiska miljön, som är utmärkande för den asymmetriska situa
tionen och som påverkar individerna och deras ageranden. 

Med interna faktorer menas individens kunskaper, tankestrukturer 
och attityder som de har bildats och internaliserats under socialisations
processen. 

Med relationsfaktorer förstås här individens varseblivningar, tolk
ningar och reaktioner på den andra aktören och på den asymmetriska 
situationen. Här implicerar symbolisk interaktionism percep-
tionspsykologiska studier. 

Normalt föreligger inga större problem när det gäller definitionen av 
en social situation såsom den på en socialförvaltning. Både klienter och 

40 Berg, L-E. m.fl. (1975), sid: 115. 

41 Berg, L-E. m.fl. (ibid), sid: 117. 
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socialarbetare är i regel medvetna om det asymmetriska i situationen 
och om vilka regler som gäller i det sociala spelet. Men vad finns då i 
aktörernas kunskaper och förförståelse och hur kommer detta till ut
tryck i en asymmetrisk interaktion? Låt mig fokusera på den domine
rade individens förståelse och upplevelse av en sådan situation och 
illustrera med vad som händer när han söker socialhjälp. 

Enligt mitt tidigare resonemang har barnet under sin socialisation 
lärt sig hur det är att vara den svaga parten, d.v.s. den dominerade i en 
situation. Detta präglar barnets situation under uppväxttiden. Barnet är 
den underlägsne och beroende aktören. Det är från den ut
gångspunkten barnet lär sig samhället och livet. Detta är ett viktigt 
postulat för förståelsen av innebörden i asymmetriskt rolltagande. 

När barnet senare i livet, i det här fallet i en klients skepnad, kon
fronteras med en asymmetrisk social situation som den på socialför
valtningen har hon/han en potentiell möjlighet att identifiera (känna 
igen) de asymmetriska strukturerna och kategorierna i sin roll som so-
cialhjälpstagare (klient). Detta är möjligt på grund av inlärningen och 
internaliseringen under socialisationsprocessen. Individen (klienten) 
överför helt enkelt de inlärda asymmetriska strukturerna och kategori
erna på den nya situationen som hon/han tror sig känna igen. 
Härutöver kan klienten överföra en auktoritär personlighet (gestalt) 
från sin egen barndom till en speciell socialarbetare, eller till hela 
kollektivet på socialförvaltningen. Just därför implicerar symbolisk 
interaktionism perceptionspsykologiska studier, inte bara av den 
asymmetriska situationen utan också av den asymmetriska interak-
tionen mellan klienten och socialarbetare. "För att understryka hur liten 
överensstämmelse det behöver finnas mellan den subjektiva defini
tionen av situationen och det som en neutral observatör eventuellt 
skulle uppfatta tillfogar Thomas; att om människor definierar situa
tioner som verkliga, så blir de verkliga i sina konsekvenser."42 

För att sammanfatta: Den dominerade individen kan ta den andres 
roll gentemot sig själv i en asymmetrisk interaktion beroende på inlär
ningen under socialisationsprocessen och på grund av att individen i 
interaktionen överför de inlärda mönstren på den nya situationen och 
på den dominerande aktören. Om jag överför mitt allmänna teoretiska 
resonemang på en klients kontakter med en socialsekreterare så innebär 

42 Israel, J. (1963), sid:16ff. Israel hänsyftar här på den amerikanske so
ciologen William Thomas" berömda "Thomas-teorem". Se: Thomas, W.I. 
The Unadjusted Girl. Boston, 1923. 
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detta att en klients upplevelser och reaktioner inte bara beror på den 
asymmetriska situationen vid socialförvaltningen utan även på klientens 
fördomar i form av internaliserade attityder, begrepp och strukturer 
under barndomen. Det kan således vara rimligt att anta att en individ 
kan tolka en situation felaktigt och att hennes/hans upplevelser av 
dominans endast är en fiktion baserad på de egna tidigare erfaren
heterna. 

Att den dominerade individen kan ta den andres roll i en asym
metrisk interaktion betyder inte att han "vet" hur dominanten verkligen 
ser på honom, känner sig, upplever eller förstår situationen. Att ta 
någons roll betyder här endast att individen reagerar på en viss situa
tion på ett på förhand inprogrammerat sätt, eller rättare sagt; att 
hon/han har en potentiell disposition att reagera på ett sådant sätt. 

Ovanstående beskrivning är en förenkling eller en typologisering. 
Jag har medvetet utelämnat det dialektiska i processen från min 
beskrivning av interaktionen. I realiteten innebär interaktion ett 
ständigt växelspel mellan aktörerna. Den dominerade reagerar på den 
dominerandes "begynnande handlingar", som i sin tur reagerar på den 
andres "begynnande handlingar" o.s.v. i ett ständigt växelspel, som 
inkluderar såväl 'T' som "me" - den generaliserande andre, andra ak
törer och hela den sociala situationen. I en asymmetrisk interaktion 
fungerar dock inte detta växelspel och inte heller något egentligt 
tagande av varandras roller. Dominanten förstår inte den andre och den 
dominerade bara tror sig förstå.43 

43 Jag är naturligtvis medveten om att man kan förstå en sak eller företeelse 
mer eller mindre och att denna förståelse ständigt kan fördjupas och ändras. 
Detta är ju en av grundteserna inom hermeneutiken. Förståelse skapas genom 
en ständig växelverkan mellan de olika delarna och helheten i en ständig fort
gående process. Men om nu detta växelspel inte fungerar beroende på att 
situationen och interaktionen mellan aktörerna är asymmetrisk skapas ingen 
ny kunskap eller förståelse. Om nu aktörerna ändå har kunskap om saken 
eller företeelsen måste de ha skaffat sig den kunskapen på annat sätt. För 
vidare läsning här rekommenderas t.ex.: Nordenfeldt, L. Kunskap, Värdering, 
Förståelse. Liber förlag. Stockholm, 1979. 
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Institutionalisering 

När interaktionen mellan aktörerna regleras av lagar och förordningar 
är situationen institutionaliserad. Med detta menas en situation där det 
råder en överensstämmelse mellan aktörerna beträffande deras defini
tioner av situationen, av handlandet, av deras respektive positioner, 
men dels även beträffande deras agerande gentemot en utomstående, 
t. ex. en klient. När det gäller att beteckna interaktion vid en institution 
mellan tjänstemän använder jag begreppet institutionalisering.44 Den 
institutionaliserade situationen innebär en styrning av rollerna.45 Basen 
för denna styrning är fasta och formella normuppsättningar. Dessa 
normer och regler kan låsa fast de interagerandes positioner och roller i 
ett asymmetriskt läge; t. ex. fångvaktare versus fånge, lärare versus 
elev, arbetsgivare versus arbetstagare, socialtjänsteman versus hjälp
sökande, etc. 

Institutionaliseringen har ofia en informell följeslagare grundad på 
sådana normer, värden och attityder, där de interagerandes positioner 
följer statusstegen i samhället. I en institutionaliserad asymmetrisk in
teraktion kan den dominerade personen, som regel inte hitta en alter
nativ interaktion. Individen kan i en sådan situation möjligen hitta en 
annan fångvaktare, arbetsgivare eller socialtjänsteman att interagera 
med, men rollpositionerna och därmed strukturen för kommunika
tionen är fastlåst. Sannolikheten är således stor att den nya interak
tionen blir lika asymmetrisk och begränsad som den förra. Orsaken till 
asymmetrin och den begränsade kommunikationen i en sådan situation 
ligger bortom de enskilda individerna. Den ligger på ett annat plan och 
bottnar i samhällets struktur med dess institutioner. 

När interaktionen är målrelaterad46, d.v.s. när aktörerna har direkta 
mål med sitt agerande i mötet far vi ytterligare en begränsning och 

44 Min definition av begreppet är därmed något vidare än den gängse socio
logiska, där man ju med institutionalisering andast avser sådan standardiser
ing av sociala beteenden som anses nödvändiga för att uppnå väsentliga so
ciala mål. 

45 Se: Lundström, T. Tvångsomhändertagande av barn, Rapport i socialt 
arbete, nr 61, 1993, Stockholms Universitet. 

46 Handlingarna är för Mead teleologiska, d.v.s. målrelaterade. Se: Asplund, 
J. (1970). 
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styrning av handlingssituationen. När den svagare aktören är beroende 
av den andra personen eller institutionen för att uppnå sitt mål, t. ex. 
hjälp från socialbyrån, måste han delta i interaktionen för att uppnå sitt 
mål, även om den andre personen har en negativ uppfattning av 
honom. Detta är kostsamt för den dominerade. Han upplever en nega
tiv bild av sig själv hos den andre d.v.s hos dominanten. Men den un
derlägsne individen upplever inte bara dominantens attityd, utan även 
hela den situation (den kontext) som markerar statusskillnader och 
beroenden. Den dominerade är beroende av dominanten för att nå sitt 
mål och hon/han internaliserar beroendestrukturen i situationen.47 

Däremot är det inte säkert eller ens troligt att dominanten uppfattar sig 
själv som dominerande. 

Det finns naturligtvis vissa praktiska möjligheter för den under
lägsne att undvika negativ interaktion. Invandraren kanske undviker att 
prata med svenskar, eftersom han inte vill avslöja sina dåliga kunskaper 
i svenska. En före detta fånge är kanske rädd för att avslöja att han 
tidigare suttit i fängelse. Fängelsevistelsen är ett negativt attribut, ett 
stigma48 som kan färga av sig på hela hans personlighet. Individen vill 
passera en situation eller en interaktion utan att de negativa attributen 
uppdagas. En underprivilegierad medborgares möjligheter att undvika 
negativ interaktion är dock ofla begränsad och kan endast gälla 
partiellt och under en kortare tidsperiod. Individen "måste" umgås med 
andra medborgare även i negativa asymmetriska interaktioner. 
Premissen är att individens självbild uppstår och vidmakthålls i interak
tion med andra människor. Individen måste med andra ord ses för att 
kunna upprätthålla en självbild. Man kan lätt förstå att en sådan in
teraktion som ger en negativ förändring av ens självbild av den drab
bade upplevs som en kostnad. Kostnaden för en negativ asymmetrisk 
interaktion är dock oftast mindre än kostnaden för ingen interaktion 
alls. Kostnaden får ställas också mot vinster av typ ekonomiska bidrag 
till uppehället från socialbyrån. 

Dominanten i en asymmetrisk interaktion kan använda sig av olika 
metoder, t.ex. stämpling, för att trycka ner den andre eller tvinga 
henne/honom att acceptera sina attityder och förslag. Stämpling inne
bär att dominanten tilldelar den andre ett negativt attribut, ett attribut 

47 Israel, J. Alienation. Rabén & Sjögren. Stockholm, 1971. 

48 Goffman, E. Stigma. Raben & Sjögren. Stockholm, 1972. 
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som symboliserar att den dominerades handlingar eller brist på handlin
gar är någonting negativt. 

När omgivningen betraktar en person negativt och ger denne ett lågt 
socialt och personligt värde, samtidigt som personen ifråga har en hög 
självuppfattning, har vi en diskrepans mellan omgivningens uppfattning 
och individens egen självuppfattning. Negativ acceptering innebär att 
individen tvingas acceptera omgivningens negativa inställning, leva 
med den och internalisera den. Härigenom får individen en negativ 
förändring av sin självuppfattning. Negativ acceptering är, som jag 
definierar begreppet, en subjektiv kategori vilken utgår från individens 
egna upplevelser och förståelsehorisont. Omgivningens attityd är inte 
alltid omedelbar och given men finns inbakad i det sociala systemet. 
Attityden kan manifestera sig som en intressemotsättning i sociala rela
tioner som i mitt fall mellan klienten och tjänstemännen på socialför
valtningen. Förvaltningen försöker påbjuda klienten sin uppfattning och 
använder sig av olika metoder för att förmå klienten att acceptera en 
för henne/honom negativ situation - en negativ acceptering. Begreppet 
beskrivs utförligare i kapitel 6. 

Språket är ytterligare en central faktor i den vårdnadsprocess jag 
belyser. Vi använder termer och begrepp för att ange och beteckna 
objekt och händelser i vår omgivning.49 Dessa språkliga kategoriers 
nyanser och känslomässiga laddning har vi lärt oss under en lång so-
cialisationsprocess. När en utsaga i form av ord eller tecken har 
analoga betydelser för båda aktörerna har vi en korrekt symbolisk 
kommunikation. Bristande symbolsignifikans har direkta konsekvenser 
för interaktionen och för vår förståelse av varandra. Man kan här se 
språket som ett filter mellan individen och dennes omgivning. 
"Språkets struktur är mitt medvetandets struktur, språkets gräns är min 
världs gräns."50 Individens perception, attityder och handlande styrs, 
präglas och begränsas av de begrepp och strukturer hon/han behärskar. 
Bristande symbolsignifikans, t.ex. mellan invandraren och den svenska 
kulturen, gör denne socialt handikappad. Utöver den asymmetriska 
situationen kan kulturella och språkliga olikheter utgöra barriärer och 
hinder för en förståelse mellan aktörerna. 

49 För vidare läsning rekommenderas; Zetterberg, H. Om teori och belägg i 
sociologien. Argos. Uppsala, 1970. 

50 Berg, L-E. m.fl. (1975), sid:83. 
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Den här diskrepensen eller oförståelsen mellan bärare av två kulturer 
framträdde med all tydlighet när klienten S. konfronterades med 
socialförvaltningen i en besvärlig och för honom mycket viktig vård
nadsfråga. 

Konklusion 

I min avhandling utgår jag, som framgått, från att relationerna mellan 
klienten och socialarbetarna är asymmetriska och dessutom från att de 
är institutionaliserade, och att inga privata möten förekommer. Vidare 
utgår jag från att båda aktörerna har vissa mål med sitt agerande. 
Mötena mellan socialarbetarna och klienten är således målrelaterade. 
Språket utgör en dubbelsidig agent. Det utgör mediet i interaktionen 
och bygger upp och vidmakthåller individens självuppfattning och 
identitet. Dessutom utgör språket ett verktyg och ett maktmedel. God 
språkbehärskning ger status, medan dåliga kunskaper ger ett dåligt 
utgångsläge för den dominerade. 

Mitt resonemang, mina teoretiska och metodiska utgångspunkter, 
innebär att jag betraktar själva relationen som den viktigaste analysen
heten. "Istället för att söka efter individens egenskaper måste man 
studera hans relationer till andra; den minsta undersökningsenheten är 
två individer i samspel."51 

Jag beskriver och analyserar således en institutionaliserad, målrel-
terad asymmetrisk relation med utgångspunkt i symbolisk interaktion-
ism. Själva mötet utgör det centrala, där språket är ett mycket viktig 
medel och där asymmetrin påverkar aktörerna och influerar interak-
tionsförloppet. 

I min avhandling utgår jag också, som framgått, från ett materialis
tiskt synsätt, utan att för den skull bortse från dialektiken i de relationer 
som belyses. Jag utvecklar den dialektiska sidan av mitt arbete längre 
fram i avhandlingen, kanske främst i samband med min tillämpning av 
stämplingsteorin. Härutöver framgår mina hänsynstaganden till dialek
tiken löpande i texten, framför allt i de avsnitt som behandlar klientens 
ovilja att oreflekterat acceptera socialförvaltningens förslag och inten
tioner i den aktuella vårdnadsfrågan. 

51 Berg, L-E. m.fl. (ibid), sid:24. 
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Från mitt teoretiska resonemang i detta kapitel kan extraheras fyra 
typer av begränsningar i interaktionsflödet mellan klienten och so
cialarbetaren, vilka också kan förväntas försvåra det sociala arbetets 
möjligheter i praxis: 

• För det första den asymmetriska situationen i sig definierad utifrån 
strukturerande sociala och ekonomiska kriterier. 

• För det andra institutionaliseringen, som låser fast de interagerandes 
roller i fasta positioner. 

• För det tredje aktörernas fördomar som förvärvas i socialisations-
processen och som senare i livet är styrande för förståelse, varse-
blivning och handlingar. 

• För det fjärde stämplingsprocessen med dess konsekvenser i form 
av negativ acceptering och negativ självbildsförändring. 

Mitt interaktionistiska perspektiv har också konsekvenser för själva 
kunskapsinhämtningen genom att det blir nödvändigt att erkänna den 
andre, d.v.s. klienten, som ett fullvärdigt subjekt med egna intentioner 
och mål. Detta har metodologiska konsekvenser och implikationer. 
Den symboliska interaktionismen är väsentligen subjektivistisk till sin 
karaktär. Med det menas att den tar subjektets upplevelser, position 
och perspektiv som utgångspunkt. Detta har också i högsta grad varit 
min ambition. 
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3. FÖRFÖRSTÅELSE OCH METOD 

Inledning 

Grundforskning och tillämpad forskning används ofta som betecknin
gar på två skilda inriktningar inom socialvetenskapen med olika metod 
och syften. Inom grundforskningen ställs frågorna inom den egna dis
ciplinen och av dess aktörer, d.v.s. forskarna. När huvudfrågan har for
mulerats och när det teoretiska perspektivet har klargjorts väljer fors
karen ut ett lämpligt undersökningsobjekt för det empiriska arbetet. 
Nästa steg i forskningsprocessen är att välja en lämplig metod. Inom 
grundforskningen är det då vanligt att välja en deduktivt kvantitativ 
ansats. Under förutsättning att allt fungerar tillfredsställande och att det 
ej uppstår några större problem i själva fältarbetet, kan de ställda 
frågorna i regel sedan besvaras på något sätt, d.v.s. hypoteserna be
kräftas eller falsifieras. Visserligen påverkas frågeställningarna och 
forskningsprocessen av forskarens egna kunskaper och intressen, men i 
princip lyckas man ändå öka den akademiska disciplinens samlade kun
skaper och göra det på ett säkerställt sätt.52 

Hur är det då inom den tillämpade forskningen? Här utgår forskaren 
från ett praktiskt problem d.v.s. en konkret fråga i en konkret social 
situation, t.ex. hur arbetsmiljön påverkar sjukfrånvaron. Forskaren är 
involverad i ett samarbete med aktörer på fältet, där frågan har sitt ur
sprung. Det kan vara fackliga representanter på det företag som 
initierat undersökningen, andra gånger kan det vara företagsledningen 
som beställt arbetet. Forskaren förväntas komma med konstruktiva 
svar på de frågor som ställts. Det kan också hända att det förväntas att 

52 Starrin, B. Tillämpad social forskning, i: Holmer, J. & Starrin, B. (red). 
Deltagarorienterad forskning. Studentlitteratur. Lund, 1993. Som Starrin 
framhåller finns många förslag till definitioner av de båda forskningsin
riktningarna och också många mellanformer. Se t.ex.: Olsen, M.E. The proc
ess of applying sociology. Journal of Applied Sociology. 1987:4. och Berk, 
R.A. On the compatibility of applied and basic sociological research: an effort 
in marriage counseling. The American Sociologist. 1981:16. 

43 



hon/han på ett positivt sätt kan bekräfta fackets eller företagslednin
gens intentioner i den aktuella frågan. Huvudsyftet är dock att den 
tillämpade forskningen ska bidra till att lösa konkreta problem. Detta 
utesluter naturligtvis inte att även denna typ av forskning bidrar till 
kunskapsutvecklingen inom forskningsdisciplinen. 

Den här typen av uppdelning av den sociala forskningen speglar det 
traditionella forskningssamhällets hemvist, metoder, förhållningssätt till 
samhället och det som ska beforskas. Det är inte min avsikt att 
examinera grunderna för uppdelningen i grundforskning och tillämpad 
forskning. I stället avser jag med min metodgenomgång belysa, att min 
avhandling hör hemma i båda lägren. 

Min huvudfrågeställning, den asymmetriska relationen och sam
hällets/statens relation till individen, är av grundforskningskaraktär. 
Mitt val av teoretiskt perspektiv hör också dit. Däremot placerar mitt 
personligt motiverade val av empiriskt material, klienten och socialför
valtningen, samt mitt (åtminstone inledningsvis aktionsorienterade) val 
av arbetsmetod, dialogorienterad observation, snarast avhandlingen i 
kategorin för tillämpad forskning. 

Det finns ytterligare, åtminstone en klassisk uppdelning inom sam
hällsvetenskaperna som är av relevans för mitt studieobjekt, nämligen 
den mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Inriktningarna är rela
terade till olika teoretiska och metodologiska skolor. Jag är, som even
tuellt kommer att framgå, fascinerad av den positivistiska forskningens 
framgångar och välfärdssamhällets framväxt, men ändå något tveksam 
till fortsättningen när det gäller den "sociala ingenjörskonsten". Det 
förefaller som om den rationella samhällsplaneringen och styrningen 
har en inneboende tendens, att reducera den enskilde medborgaren till 
ett objekt, till ett föremål för utredningar och beslut.53 Man förmår inte 
ta till vara den enskilde individens inneboende resurser som subjekt och 
som en aktiv samhällsmedborgare. Även när det gäller socialt arbete, 
ex.vis vid behandling av avvikande individer, förmår man sällan nyttja 
kraften och viljan hos den enskilde individen för förändring.54 De 

53 Se t.ex.: Israel, J. (1971), Hirdman, Y. Att lägga livet till rätta - studier i 
svensk folkhemspolitik. Carlssons förlag. Stockholm, 1990. eller Dahlgren, L. 
Att värdera barns välfärd, i: Dahlgren, L. & Hultqvist, K. (red) Seendet och 
seendets villkor. En bok om barns och ungas välfärd. HLS Förlag. 
Stockholm, 1995. 

Se: P. Westlunds avhandling (1986). Se också Morén, S. (1992) som just 
kritiserar denna företeelse. 

44 



kvantitativa och positivistiska forskningsframgångarna behöver, som 
jag ser det, därför kompletteras med kvalitativa undersökningar, kan
ske framför allt inom det socialpsykologiska forskningsfältet. 

Min undersökning, som är kvalitativ till sin natur, tangerar olika 
riktningar och har släktskap med aktionsforskning, deltagarorienterad 
forskning, biografi som vetenskap och naturalistisk forskning. Den 
ryms helt klart inom den hermeneutiska forskningstraditionen. Jag vill 
därför något kommentera dessa metodologiska diskurser och därmed 
också presentera några av mina främsta inspirationskällor innan jag 
anger och beskriver min egen ansats. Detta för att skapa förståelse för 
mitt val av arbetsmetod, så att undersökningen och dess resultat kan 
förstås på det sätt som är avsett. 

Mina metodologiska inspirationskällor 

Aktionsforskning 
På 1970-talet fanns bland studenter och yngre forskare en stark kritisk 
inställning till den s. k. borgerliga eller positivistiska samhällsveten
skapen.55 Kritiken riktade sig huvudsakligen mot dess anspråk på att 
vara neutral, opolitisk och objektiv. Man efterlyste en handlingsorien-
terad forskning i de "förtrycktas tjänst".56 Genom att delta i samhällsli
vet skulle forskaren med sin kunskap kunna bidraga till samhällsföränd
ring. Den här typen av samhällsengagerad forskning fick beteckningen 
aktionsforskning. Forskning och handling skulle förenas. 

Aktionsforskningsdiskursen visade sig dock tidigt innebära vissa 
problem, vilket framkom med all tydlighet på en representativ kon
ferens som anordnades av Arbetslivscentrum 1981. Som underlag för 
konferensen fanns antologin "Forskning för förändring" med ett tiotal 
fallstudier från samarbete mellan forskare och fackliga organisationer. 
Antologin visade på stora samarbetssvårigheter mellan dessa två intres
senter. Skulle forskaren underställa sig fackets mål, intentioner, per

55 Mest känd är förmodligen Göran Therboras vidräkning med den borgerliga 
samhällsvetenskapen i dess olika former. Se: Therbom, G. Vad är bra 
värderingar värda? Zenitserien 16.1973. 

56 Schmidt, H. Aktionsforskning. Kritik av den positivistiska samhällsveten
skapen. Sociologisk forskning, nr:2,3, 1982. 
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spektiv och praktik? Eller skulle det vara tvärtom? En huvudfråga på 
konferensen var just samspelet mellan handlingspraktik och veten
skaplig praktik. De olika bidragen på konferensen har sammanställts i 
Arbetslivscentrums forskningsrapport nr 34.57 Här nedan följer några 
utdrag, vilka samtliga har relevans för min forskningsansats: 

Herman Schmidt hävdade i sitt bidrag till rapporten att forskning är 
en särskild praktik, som måste hållas isär från olika handlingspraktiker 
och att forskarna varken kan eller vill underordna sig praktikerintresset 
villkorslöst. Det andra problemet är att identifiera den grupp, den or
ganisation och de människor som forskningen kan tjäna. Organisationer 
rymmer ofta olika intressen och inre motsättningar. Det är inte bara 
centrum/periferi-konflikter, utan där finns också motsättningar inom 
ledningen av den lokala organisationen och mellan den lokala ledningen 
och de enskilda medlemmarna. 

Edmund Dahlström gjorde i sitt bidrag gällande att aktionsforskning 
kan vara orienterad mot resursstarka aktörer i "centrum", såsom myn
digheter och intresseorganisationer eller mot resurssvaga grupper i 
"periferin". Han benämnde dessa två inriktningar etablerad kontra lokal 
aktionsforskning. Den etablerade aktionsforskningen söker sig till en 
ideologisk gemenskap, medan den lokala aktionsforskningen inte har 
en sådan inriktning, den kan istället formulera sig kritiskt och prob-
lematiserande. Dahlström pekade på att den lokala aktionsforskningen 
brottas med många problem, men att den också har viktiga fördelar. 
Forskarna kan få tillgång till sociala fält och mänskliga relationer, som 
de annars inte skulle nå. Han rekommenderade en kompromiss. Det 
behövs både engagerade fallstudier med aktionsinvolvering och en 
mera överblickande forskning av traditionell art. 

Ulf Himmelstrand beskrev aktionsforskning som en kombination av 
teori och praktik, karaktäriserad av en dialog mellan aktörer och fors
kare. En sådan dialog kan ge insikter till både aktörer och forskare om 
innebörden i handlandet. Vidare så ska handlandet inte i förväg 
bestämmas av forskaren eller av utomstående uppdragsgivare utan av 
aktörerna själva. Himmelstrand påpekade dock att det ligger en fara i 
att forskaren engagerar sig så starkt i aktörens problem att den akuta 
situationen och handlingens krav tar överhanden över allmänna 
forskningskrav. Lösningen på det här dilemmat kan man finna i en dis

Sociologisk Forskning, nr:2-3, 1982, är samtidigt Arbetslivscentrums 
forskningsrapport nr:34. 
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tinktion gjord av Turner.58 Forskaren kan leva sig in i och ta aktörens 
roll i dialogen och i handlingen, men däremot behöver han inte identi
fiera sig med aktörens ståndpunkt. 

Harald Swedner angav i sitt bidrag en allmän princip för handlande. 
Han menade att grundvärderingen bör vara den att aktionsforskning 
bör bedrivas på ett sådant sätt att forskningen gynnar resursfattiga, 
diskriminerade, problemdrabbade, exploaterade samt hunsade grupper 
och individer. Det här "givandet" från forskarens sida bör ske i direkt 
dialog med aktören och i den konkreta handlingen, annars är det risk 
att dialogen bryter samman. Men det här givandet kan också ske indi
rekt. Forskaren måste ofta förlita sig på etablerade institutioner, myn
digheter och politiker. Han kan och bör förlita sig på att hans 
forskningsrön används i de förtrycktas tjänst i form av reformer och 
socialt utvecklingsarbete. 

Det har naturligtvis förts en hel del diskussioner även efter 1981 
kring frågan vad som karaktäriserar aktionsforskning och i vilken ut
sträckning den är legitim som vetenskap. Frank J. Landy (1991) redo
visar ex.vis i en rapport från 1991 hur man kan jämföra sin egen 
forskningsansats med traditionell- respektive aktionsforskning. Han 
listar åtta dimensioner efter vilken den egna ansatsen kan beskrivas. Per 
H. Engelstad gör i samma rapport ett intressant kunskapsteoretiskt 
konstaterande, som syftar till att ge aktionsforskningen ökad legitimi
tet. Han menar att bästa sättet att ta reda på hur saker och ting 
förhåller sig i en social situation är att försöka ändra på dem; "This is 
an action oriented field of research which is based on the assumption 
that the most effective way to find out how things really work, is in 
fact to change them".59 

Aktionsforskning har beröringspunkter med den S. k. deltagarorien-
terade forskningen. De är två grenar på samma träd. Medan aktions
forskningen koncentrerar sig på olika metoder gällande forskarens en
gagemang och deltagande i de processer och aktioner som studeras, så 
koncentrerar sig deltagarorienterad forskning på hur man ska engagera 
de medborgare som forskningen angår i själva forskningsarbetet och i 
spridningen av kunskap från denna forskning. 

58 Turner, R. Role-Taking, Role-Standpoint and Reference-Group Beha
viour, in: American Journal of Sociology, 1956, pp:316-328. 

Engelstad, P.H. Action research strategies for network supported deve
lopments in working life. Research Report 1991:7. Karlstad, sid:243. 
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Bengt Starrin och Jan Holmer lyfter i sin antologi "Deltagarorienterad 
forskning".60 fram två teman: 

För det första maktaspekten, som dels gäller kontrollen över själva 
kunskapsproduktionen och dels inflytandet över hur kunskaperna 
används. Här står ett konfliktperspektiv mot ett traditionellt konsen-
sustänkandet. Enligt Elzinga (1993) hänger intresset för vetenskap ihop 
med medborgarnas reella möjligheter att agera och handla i den egna 
sociala miljön. 

För det andra frågorna om vikten av ett breddat engagemang. Här 
handlar det om metoder och förhållningssätt som stimulerar andra än 
forskare till aktivt deltagande i forskningsprocessen. Det här är ett 
centralt tema för Bengt Starrin (1993. Han driver bl.a. tesen att det är 
otillräckligt att enbart mobilisera ett engagemang. Det krävs också en 
organisation för att omsätta kunskaper i handling.61 

Fallstudien/den sociala biografin62 

Under 1930-talet vaknade intresset för den sociala biografin som 
forskningsmetod. Under de tre följande decennierna har dock biografin 
lika väl som andra kvalitativa metoder63 fört en undanskymd tillvaro 

60 Antologin: Holmer, J. & Starrin, B. (red)(1993), handlar huvudsakligen 
om metoder och förhållningssätt i forskningsarbetet som kan intressera andra 
än forskare till ett aktivt deltagande och engagemang. Boken består av åtta 
separata bidrag. 

Här ser jag en stor brist i vårt samhälle. Vi saknar en organisation, fram
förallt på det lokala planet, som kan omsätta vetenskaplig kunskap i konkret 
politisk handling. 

62 Den biografiska metoden har inspirerat forskare till stor uppfinningsrike
dom när det gäller att beteckna metoden; "autobiography, narrative, case 
history, life story, life history, self story" är bara några av de termer som 
beskriver nära analoga ansatser. För en utförlig beskrivning av likheter och 
skillnader mellan dessa begrepp, se: Denzin, N. Interpretive Biography. Sage. 
London, 1989. 

63 För en diskussion av kvalitativa metoder i en komparativ och idéhistorisk 
belysning, se: Starrin, B. & Svensson, P-G. (red)(1994). 
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för att under 1970-talet ta fart igen, nu med företrädare som fransman
nen Daniel Betraux (1981). Denne tillhör dem som hävdar nöd
vändigheten av biografiska ansatser som komplement till den positivis-
tiska dominansen inom samhälls- och beteendevetenskaperna. 

En förgrundsgestalt när det gäller biografins legitimitet och 
tillämpning är Jean-Paul Sartre.64 För honom fyller en social biografi en 
ytterst grannlaga teoretisk och empirisk uppgift. För att resultatet ska 
bli bra krävs av forskaren att han verkligen vill upptäcka den andres 
verklighet, villkor och möjligheter. Och dessutom att han har förmågan 
att agera igenkännande i den sociala situationen och i dialogen med 
aktörerna. 

Detta är en av förutsättningarna i min avhandling. Utan en funger
ande dialog med klienten är det omöjligt att nå en förståelse av hans 
sociala situation och hans sociala biografi. Utan en dialog med ak
törerna försvåras förståelsen av asymmetrin och dess konsekvenser för 
klienten. 

Enligt Bernler och Bjerkman (1990) speglar en god socialbiografi 
händelser i tre världar: i den materiella världen, i den andres medve
tande och i det egna medvetandet. Dessutom föreligger ett samspel, en 
dialektik mellan dessa enheter. Här finns klara paralleller till den sym
boliska interaktionismens kunskapssociologi.65 

Informationen och kunskapen i den aktuella sociala situationen är 
dock inte omedelbart given utan måste tolkas. I denna mening blir bio
grafin en psykologisk och social tolkning av situationen gjord av for
skaren. Vi får tolkningar av tolkningar. En hermeneutisk spiral eller en 
kumulativ dialektisk kunskapsprocess. Bernler och Bjerkman vill 
bemästra dessa metodologiska problem genom att arbeta med olika 
perspektiv samtidigt - triangulera. Utöver en övergripande tolknings

64 Om Sartre och biografins möjligheter, se vidare i: Collins, D. Sartre as 
Biographer. Harvard University Press. Cambridge, Mass, 1980, och i: Bern-
ler, G. & Bjerkman, A. Den sociala biografin. Daidalos. Göteborg, 1990. 

65 Det är inte bara så att verkligheten finns där ute, den finns också i män
niskans medvetande genom intemalisering i form av subjektiva kategorier. 
Dessa subjektiva uppfattningar tar människor för givna och konstruerar där
med tillsammans det "objektiva samhället". Se: Berger, P. & Luckmann, T. 
Kunskapssociologi. Wahlström & Widstrand. Stockholm. 1979. Se också: 
Charon, J. (1995). 
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modell rekommenderas ett sociologiskt, ett psykologiskt och ett sys-
temteoretiskt perspektiv. 

Ett annat problem som aktualiseras när man skriver en social bio
grafi är de etiska problemen. Författarna menar att den sociala bio
grafin måste skrivas med samtycke från intervjupersonerna. Drar man 
konsekvenserna fullt ut av detta framträder emellertid nästan oöver
stigliga hinder och problem. Det man kan åstadkomma är ett "joint 
venture"66 mellan forskaren och intervjupersonen. Man skapar till
sammans den produkt som erbjuds läsaren67 

Bernler och Bjerkman menar vidare att den sociala biografin inte 
behöver utgöra en fullständig beskrivning av en individs liv och 
möjligheter, vilket i praktiken ju är omöjligt. Det kan också räcka med 
att biografin tjänar som illustration av den teoretiska tolkningen. 

Min beskrivning av klienten S. är på intet sätt en fullständig biografi. 
Texten avser i första hand att illustrera och exemplifiera mina begrepp 
och teoretiska modeller. De flesta av dessa är teoretiskt givna utifrån 
symbolisk interaktionism och frågan är om de även är empiriskt 
tillämpbara och relevanta? 

Hermeneutik 

Termen hermeneutik omfattade från böljan endast den bibliska tolk
ningsläran. Under 1800-talets senare del utvidgades begreppet. En av 
de viktigaste insatserna därvidlag gjordes av den tyske filosofen Wil-

66 Se: Lincoln, Y. & Guba, E. Naturalistic Inquiry. Sage. London, 1985. 

67 Bernler och Bjerkman (1990) löser detta problem genom att göra sin 
biografi om Mia endast halvfärdig. För att göra en fullödigare beskrivning av 
Mia, om hennes liv och det samhälle hon lever i, skulle det behövas ytterligare 
information, ex.vis intervjuer med modern, fadern, män som hon varit gift 
med och andra närstående personer. Dessutom skulle det behövas en nog
grann genomgång och analys av polisrapporter, journaler och akter som varit 
aktuella. Forskarna stannar på halva vägen med sin biografi om Mia. Jag vet 
ej om deras målsättning ändras under resans gång, men helt uppenbart är att 
intentionerna i den teoretiska genomgången är betydligt fylligare och mer 
omfattande än den gjorda biografin, som i stort reduceras till Mias egen 
berättelse. Författarna skriver i slutet av boken "det var hennes egen 
beskrivning av sitt liv som i första hand intresserade oss." sid: 136. 
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helm Dilthey.68 Han utvecklade hermeneutiken till en antipositivistisk 
metodologi för kulturvetenskaperna. "Tolkning" blev därvid namnet på 
en metod eller ett förfaringssätt som ledde fram till "förståelse", ett be
grepp som i hermeneutiken har lika central position som begreppet 
"förklaring" har i den positivistiska metodologin. Men vaije 
"förståelse" har en förhistoria. Individen måste besitta viss kunskap om 
ett fenomen för att kunna förstå det. Denna "förförståelse" bildar ut
gångspunkten i vaije ny tolkningsprocess. Förståelse betraktas som den 
psykiska process varigenom individen tillgodogör sig innebörden i 
levande mänsklig erfarenhet.69 

Ett grundantagande i hermeneutisk samhällsvetenskap är att 
mänsklig kultur och mänskliga handlingar måste studeras med ut
gångspunkt från individens självförståelse. Hos Mead står begreppet 
"socialisation" i centrum. Sambanden är tydliga. Det är genom sociali-
sationen som individens självförståelse byggs upp. Samhället byggs upp 
och konstitueras av medborgarnas föreställningar om vad samhället är 
och bör vara, av deras förväntningar och handlingar. Samhällsveten
skap blir för hermeneutiken på något sätt "sökande efter kunskap om 
föreställningar". 

Inom hermeneutiken betraktar man cirkulära eller kanske snarare 
spiralformade tankebanor som grundläggande i all tolkning. Dess första 
postulat deklarerar att människan inte kan förstå helheten om hon inte 
förstår delarna. Dess andra säger att människan kan inte förstå delarna 
utan att ha en förståelse av helheten. Förståelsen byggs upp genom att 
man rör sig mellan delarna och helheten i en ständig process. "Den 
hermeneutiska spiralen har ingen böljan, och den saknar slut".70 

För vidare läsning rekommenderas: Ödman, P-J. Tolkning, förståelse, ve
tande. Almqvist & Wiksell. Stockholm, 1979. Ödman ger en teoretisk över
sikt över hermeneutiken och dessutom några konkreta exempel där författaren 
visar hur hermeneutiska arbetsprinciper kan tillämpas. 

69 i USA utvecklades den hermeneutiska och fenomenologiska traditionen 
bl.a. av Alfred Schutz, (vilken tvingades fly till USA undan nazismen). Där 
kom han också i kontakt med G.H. Meads tankar och den symboliska interak-
tionismen. Se ex.vis: Schutz, A. On Phenomenology and Social Relations, in: 
Selected Writings. Wagner. Chicago. 1970. 

70 Westin, C. Existens och identitet. Korpen. Göteborg, 1975. sid: 191. 

51 



Hermeneutiken hävdar också att man inom samhälls- och kultur
vetenskaperna bör söka en annan sorts kunskap än den inom det natur
vetenskapliga området. Man intar därmed en kritisk hållning till det 
positivistiska vetenskapsidealet inom samhällsforskningen. Hermeneu
tiken söker förståelse i stället för förklaring. Man vill ha samtal, dialog 
mellan människor. Förståelsen byggs upp i människors tolkningar av 
det komplexa samhällssystem där hon vistas. Och tolkningsarbetet kan 
i princip aldrig avslutas i och med att förståelsen alltid kan fördjupas, 
utvidgas och överskridas. Den kunskap man söker inom den hermeu-
tiska traditionen är heller inte i första rummet generell utan inriktad 
mot det unika i situationen. 

Kulturen är symbolisk. Detta synsätt gäller i lika hög grad inom 
hermeneutiken som inom symbolisk interaktionism. Handlingar, ljud 
och tecken har ingen mening i sig själva. De tillskrivs olika betydelser 
genom konventioner och överenskommelser i det samhälle där de 
förekommer. Samhället har således en dubbel karaktär. Det är en sub
jektiv uppfattning hos medborgarna och samtidigt en objektiv realitet. 
Vetenskapen och kunskapsproduktionen om samhället måste uppmärk
samma båda dessa sidor. Om man alltför starkt betonar de objektiva 
momenten (det "givna" i situationen) kan följden bli fatalism och 
handlingsförlamning. Om man i stället överbetonar de subjektiva mo
menten (det "möjliga" i situationen) kan resultatet bli orealistiska 
förväntningar på möjligheterna att genomföra snabba förändringar. 

Tolkning och förståelse, intention och handling är centrala begrepp 
inom hermeneutiken. Förståelsen inkluderar både subjektiva och ob
jektiva realiteter. Handlingen måste tolkas med utgångspunkt från ak
törernas intentioner och med hänsyn tagen till den sociala kontext där 
den äger rum. Att skapa denna förståelse är, som jag ser det, human
vetenskapernas viktigaste uppgift. 

På det empiriska planet leder den hermeneutiska metodsynen71 till 
att man föredrar småskaliga problem. Man använder sig av kvalitativa 
metoder och genomför sina undersökningar så nära den studerade 
verkligheten som möjligt. Fältarbete är att rekommendera. Den herme
neutiska traditionen ger således en hel del stöd och förståelse för mitt 
arbetssätt och för min metod. Den har också utgjort min metodologiskt 
viktigaste inspirationskälla. 

^ För en diskussion av kopplingen mellan metodsyn samt verklighets-, män-
nisko- och kunskapssyn, se: Barbosa da Silva, A. & Wahlberg, V., i: Starrin, 
B. & Svensson, P-G. (red)(1994). 
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Naturalistisk forskning72 

Lincoln och Guba presenterar i sin bok "Naturalistic Inquiry" (1985) 
ett alternativ till positivistiska samhälls- och beteendevetenskapliga 
forskningsdesigner. De konstruerar ett paradigm med ett karaktäris
tiskt flöde, syftande till i första hand upptäckt och teorigenerering. 

De utgår från ett kunskapsteoretiskt antagande, nämligen att män
niskans kunskap och förståelse härrör, inte bara från de objekt och 
företeelser som hon iakttar eller kommer i kontakt med, utan även och 
i lika hög grad från iakttagarens egen tanke och fantasi. 

Lincoln och Guba ser forskaren som ett lyhört instrument. Hon/han 
är potentiellt mottagligt för olika signaler från fältet och beredd att 
ständigt utveckla och föra forskningsprocessen vidare. Forskaren ska i 
utgångsläget inte vara bunden av klart formulerade teorier eller hypo
teser73 gällande det aktuella forskningsområdet och hon/han bör 
primärt använda sig av kvalitativ metod. Induktiva dataanalyser från 
intervjuer, observationer, dokument och andra handlingar utgör grun
den för den teori som utvecklas. 

Fördelen med att använda forskaren som ett "mänskligt instrument" 
är att hon/han kan använda sin kunskap intentionelit och omedelbart, 
t.ex. för att bilda och pröva nya hypoteser. Hon/han kan reagera och 
agera åt olika håll och även uppfatta svaga och atypiska strömningar 
och företeelser. Forskaren kan direkt utnyttja sin mänskliga tankepo
tential för analys och fortsatt datainsamling. 

Det är inte alltid lätt att utröna hur man influerats av olika inspira
tionskällor och hur dessa påverkat själva forskningsprocessen. Jag tror 
att de metodologiska inriktningar jag här tagit upp starkt bidragit till 
mitt val av både studieobjekt och metod samt hjälpt mig att orientera 
mig i ett myller av fakta och intressanta uppslag. Helt klart är också att 

Enligt Ödman (1879) delar Habermas in vetenskap i tre discipliner nämli
gen; den naturalistiska, den hermeneutiska och den kritiska diciplinen. Med 
den naturalistiska diciplinen förstås en naturvetenskaplig ansats med ett tek
niskt kunskapsintresse med betoning på samband och orsaksförhållanden. 
Lincoln och Gubas (1985) begrepp "Naturalistic Inquiry" har, som kommer 
att framgå, ett helt annat innehåll. 

73 Min ansats beskriver här en annan utveckling. Jag utgår ifrån symbolisk 
interaktionism som också är styrande och vägledande för mig under hela 
forskningsprocessen. 
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de bidragit till att jag i detta arbete valt den kvalitativa eller intensiva74 

vägen till kunskap. 
En diskursiv målsättning i mitt avhandlingsarbete är att förena en 

vetenskaplig kunskapsproduktion med det som ibland kallas för 
"praktikerkunskap". På det vetenskapliga planet gör jag begränsningar 
och förenklingar och jag utvecklar begrepp och modeller för att skapa 
möjlighet till förståelse. Praktikerkunskapen måste omfatta verk
ligheten på ett annat sätt. Aktörerna, d.v.s. de professionella utövarna, 
är ofta väl förtrogna med sitt område på ett direkt och handgripligt sätt 
genom den metod och praxis som utvecklats i deras vardagliga arbete 
vid de institutioner där de är verksamma. Praktikerns kunskap är 
främst knuten till konkreta situationer och inriktad på att klara givna 
arbetsuppgifter. 

Mina teoretiska inspirationskällor utgör förvisso ett konglomerat av 
idéer, tankar och metoder, men innehåller ändå vissa gemensamma 
teman och kunskapsinriktningar. Utvecklingen inom hermeneutiken 
och fenomenologin utmanar ex.vis skillnaderna mellan vetenskap och 
praktik, medan aktionsforskning och fallstudier är ett direkt försök att 
upphäva dessa skillnader. "Forskningen har expanderat på två plan, 
dels genom utvidgningen av synen på forskning med nya ansatser, dels 
genom att en rad praktikerområden 'förvetenskapligas\ Detta är en 
process som går långt tillbaka men som i sin moderna tappning närmast 
kan spåras till "scientific management".., Webers analys av byrå
krati."75 

I det avsnitt som följer går jag nu över till att beskriva min egen 
ansats med dess begrepp, definitioner och konkreta metodik. 

Min egen ansats - begrepp och definitioner 

Den viktigaste metodologiska markeringen i mitt val av 
forskningsdesign är, som jag hoppas framgått, att jag försökt arbeta 
utifrån ett dialektiskt förhållningssätt också i den meningen att jag 

74 Begreppet intensiv är hämtad från Harré. Se: Harré, R. (1979). 

75 Wallen, G. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur. 
Lund, 1993, sid: 111. 
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kombinerat ett deduktivt anslag med ett induktivt. Mina utgångspunk
ter är uttalat teoretiska och min avsikt har varit att pröva dessa på mitt 
empiriska fall. Samtidigt är min empiriska datainsamling och analys 
också sökande och präglad av en ärlig ambition att lyfta fram min 
klients röst för att därefter tolka det jag själv observerat. Jag har in
spirerats av den naturalistiska ansatsens idé att dialektiken bör finnas 
där i hela forskningsprocessen och med den det naturliga växelspelet 
mellan tolkning och upptäckt. Jag skall nu övergå till att presentera min 
egen ansats och då särskilt min teoretiska förförståelse i form av be
grepp och definitioner. 

I kapitel 5 beskriver jag vårdnadsprocessen med utgångspunkt i tre 
begrepp eller karaktäristika, nämligen; målre lettering, institutionalis-
ering och bristande symbolsignifikans. Dessa begrepp har redan helt 
kort presenterats i min redovisning av mina utgångspunkter i symbolisk 
interaktionism. I detta avsnitt ska jag ytterligare beskriva begreppen 
genom att ge dem ett mer substantiellt innehåll utifrån mitt empiriska 
material. 

Naturligtvis är jag medveten om att alla asymmetriska möten inte är 
institutionaliserade och att aktörerna kan ha, i vart fall till viss del, 
samma målsättningar. Bristande symbolsignifikans däremot är något 
som indikerar begreppet asymmetrisk interaktion på ett allmängiltigt 
sätt. Låt mig böija min begreppsgenomgång med begreppet målrelate-
ring. 

Målrelatering 
Enligt symbolisk interaktionism är individens handlingar teleologiska 
d.v.s. ändamålsstyrda. Det är därför intressant att utröna vilka mål ak
törerna har i den aktuella vårdnadsprocessen. Handlingen eller själva 
rollutförandet är ju bara en del av rollspelet. Målsättningen eller mo
tiven bakom rollutförandet och rollens påverkan på medaktörerna är 
andra centrala delar. 

Jag är medveten om att uttalade målsättningar inte alltid är i 
överensstämmelse med konkreta handlingar. Det är en svår uppgift att 
fastställa eller definiera en individs eller en social myndighets mål, även 
om man begränsar analysen till att endast gälla en fråga. När det gäller 
socialförvaltningen är det ju dessutom så att det inte bara är fråga om 
förvaltningens målsättning. De enskilda aktörerna, d.v.s. socialar
betarna har också privata mål med sitt arbete. Dessa privata mål kom
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mer jag dock inte att ta upp.76 Jag kommer i första hand att intressera 
mig för det kollegiala handlandet på institutionen. Min primära uppgift 
är heller inte att beskriva socialförvaltningens målsättning i vård
nadsfrågor utifrån politiska beslut, förordningar och andra arbets
beskrivningar. Jag intresserar mig i stället för de konkreta handlingarna 
och deras konsekvenser. 

När det gäller klientens mål är det viktigt att försöka utröna om 
hans handlingar är i överensstämmelse med hans uttalanden och ön
skemål. Det är nödvändigt att sätta in dem i sitt sociala och kulturella 
sammanhang. Dessutom är det viktigt att veta klientens attityder till 
socialförvaltningen (som myndighet) och till de enskilda tjänstemännen, 
i och med att detta färgar och påverkar hans uppfattning av so
cialförvaltningens intentioner och mål. Klientens målsättning har in-
dikerats av: 

• mina intervjuer med klienten och i andra verbala sammanhang, 
• hans spontana reaktioner vid olika situationer, samt 
• hans konkreta beteende och handlande. 

Socialförvaltningens målsättning å andra sidan har indikerats av: 

• lagar, förordningar och andra arbetsbeskrivningar (såsom Social
tjänstlagen och Allmänna råd från socialstyrelsen), 

• kommunalpolitiska beslut och prioriteringar, 
• direkta frågor till tjänstemän och politiker, 
• tolkningar av tjänstemännens arbete och ageranden i samband med 

möten med klienten, 
• utredningar och sociala akter gällande klienten, samt 
• socialförvaltningens förslag till tingsrätten. 

Institutionalisering 
Ett vårdnadsärende är i dagens samhälle oftast en institutionaliserad 
process. Det regleras av lagar, förordningar och regeluppsättningar, 
men också av kollegialiteten på institutionen, m.a.o. av olika normsys
tem. Men klienten kan inte ha en konkret relation gentemot en myn

76 Som jag redogjort för tidigare har jag inte haft möjlighet att intervjua de 
socialarbetare i Stockholm som hade hand om det här ärendet. Därför finner 
jag det vanskligt att försöka ta med deras personliga intressen och målsättnin
gar i min analys av mitt speciella sociala ärendet. 
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dighet. Enligt symbolisk interaktionism kan interaktion endast äga rum 
mellan fysiska individer. Interaktionen mellan klienten och socialför
valtningen är därmed en teoretisk konstruktion. Jag ser och beskriver 
de berörda socialarbetarna i deras roller som tjänstemän och som 
företrädare för sin förvaltning. Möjliga individuella aspekter och in
tentioner berör jag endast marginellt och i avhandlingens senare del i 
samband med min valideringsintervju med en socialsekreterare i en 
glesbygskommun. I fokus när det gäller institutionaliseringsaspekten 
står därmed socialförvaltningen som myndighet med uppgift att bl. a. 
resocialisera avvikande individer. 

En viktig fråga för mig är vad institutionaliseringen konkret betyder 
för vårdnadsprocessen. Kan klienten i praktiken överklaga förvaltnin
gens beslut och kan han klaga på enskilda tjänstemäns ageranden och 
handlingar? Vidare så undrar jag om olika överklagningsmyndigheter 
och tingsrätten brukar göra egna utredningar i vårdnadsfrågor eller om 
det är praxis att de helt förlitar sig på de uppgifter de får från socialför
valtningen? Intressant är också hur kollegialiteten fungerar vid förvalt
ningen och ifall en missnöjd klient t.ex. kan byta socialsekreterare? 
Min avsikt är emellertid inte att här göra någon djuplodande analys av 
kollegialitetens eller institutionaliseringens betydelse i det sociala arbe
tet. Detta må vara väl så intressanta frågeställningar, men de går utan
för ramarna för denna avhandling. Mitt intresse begränsar sig här till 
den betydelse institutionaliseringen har när det gäller att formulera och 
styra det sociala arbetet, d.v.s. till dess roll som maktfaktor i relation 
till klienten. Är det så att institutionaliseringen stärker asymmetrin 
genom att den skapar ytterligare möjligheter för tjänstemännen vid 
socialförvaltningen att driva igenom sin vilja gentemot klienten? Och 
hur manifesteras detta i det sociala arbetet? Institutionaliseringen 
framkommer i/genom: 

• lagar, förordningar och regeluppsättningar, 
• socialförvaltningens, d.v.s. tjänstemannaorganisationens kunskaper 

och självständighet, 
• den kommunala nämndens kunskaper och auktoritet, 
• överklagningsmyndigheternas reella möjligheter att fungera och få 

alternativ information, 
• tingsrättens möjligheter till egna bedömningar på basis av alternativ 

information, 
• tjänstemännens handlingar eller brist på handlingar, samt 

57 



• den fackliga solidariteten i praxis och i kollegialiteten vid socialför
valtningen. 

Mitt primära intresse här är att belysa om och i så fall hur institutiona-
liseringen och en av dess förutsättningar, kollegialiteten, påverkar 
asymmetrin i det sociala arbetet. 

Bristande symbolsignifikans 
Enligt symbolisk interaktionism är språket och dess symboler av central 
betydelse, dels för hur själva interaktionen mellan aktörerna utvecklas 
och dels för hur den enskilde individens medvetande och identitet 
skapas, d.v.s. socialisationsprocessen. 

Längre fram, i min empiriska genomgång, beskriver och konkre
tiserar jag språkets betydelse i vårdnadsprocessen. Språket, och då 
framför allt bristande språk, d.v.s. bristande symbolsignifikans mellan 
socialarbetarna och klienten är en viktig komponent genom hela 
avhandlingen. 

För att fa en uppfattning om hur språket fungerar i interaktionen 
mellan klienten S. och tjänstemännen på socialförvaltningen gör jag 
fyra olika typer av bedömningar. För det första gör jag en bedömning 
av själva dialogen mellan klienten och tjänstemännen. Den här 
bedömningen gör jag utifrån några möten som klienten hade med so
cialarbetare vid förvaltningen. För det andra gör jag en bedömning av 
klientens förståelse av skrivna meddelanden. Under den tid som vård
nadsprocessen pågick, fick klienten S. emotta en en hel del brev och 
andra skriftliga meddelanden. Frågan är i vad mån klienten överhuvud
taget förstod dessa skrivelser. 

Vidare fick klienten göra ett relativt omfattande språktest. Mitt syfie 
var att bedöma hans förståelse av vanliga samhällsrelaterade termer 
och begrepp. Slutligen bedömde jag också hans muntliga redogörelse
förmåga i fria berättande situationer. Genom detta fick jag en relativt 
god uppfattning om klientens kunskaper i det svenska språket. Bris
tande symbolsignifikans indikerades i samtliga fyra bedömningar: 

• i möten mellan klienten och socialarbetarna, 
• i klientens bristande förståelse av skrivna meddelanden, 
• i klientens muntliga redogörelser, samt 
• i ett språktest gällande samhälleliga ord och begrepp. 
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Bristande symbolsignifikans beror på bristande språkkunskaper, skilda 
kulturella erfarenheter och på den asymmetriska situationen i sig. 
Någon åtskillnad när det gäller dessa brister görs dock inte i avhandlin
gen beroende på att orsakerna till bristande symbolsignifikans är uto
mordentligt vansklig att särskilja på det empiriska planet. 

Frågan är då på vilket sätt socialarbetarna kan förstå klienten och 
hur klienten i sin tur förstår vårdnadsprocessen? Vidare kan man fråga 
sig i vilken utsträckning aktörerna verkligen förstår varandra, d.v.s. i 
vilken utsträckning som symbolerna är signifikanta? Och slutligen; hur 
påverkar bristande symbolsignifikans den asymmetriska relationen? 

Asymmetrisk interaktion indikerar bristande förståelse av den andre 
aktören. En djupare förståelse mellan parterna förutsätter identifiering, 
vilken i sin tur förutsätter ett rolltagande. Men detta är möjligt endast 
om symbolerna är signifikanta enligt symbolisk interaktionism och så är 
inte fallet i en asymmetrisk interaktion. Med identifiering menas här att 
aktörerna känner igen och förstår varandras positioner och roller, t.ex. 
som kund och expedit i matvarubutiken. En sådan identifiering kan 
fördjupas över tiden från en tämligen stereotyp bild med endast yttre 
kännetecken till en mer sofistikerad uppfattning av den andres situa
tion, vanor och attityder. Detta sker successivt under interaktionen. 
Asymmetriska situationer utgör ett problem som förhindrar eller 
försvårar en djupare förståelse. Relationen mellan de kategorier som 
här diskuterats framgår av figur:3 (Observera att vissa kategorier också 
påverkas av externa förhållanden. Dessa illustreras i figuren av de 
"utifrån" kommande pilarna). 

3̂ "$3 3̂ 
Grad av Grad av Grad av Grad av Grad av 
asymmetri symbol r-S roll- r-N identi f-N förståelse 

signifikans 
L-V tagande 

L-V fiering •—K 

Figur:3 Förståelse i en asymmetrisk interaktion 

Modellen beskriver asymmetrisk interaktion som en linjär funktion. 
Den är därmed förenklad. Egentligen är processen, som jag beskrivit 
tidigare, spiralformad där de olika delarna och helheten ständigt be
fruktar och påverkar varandra. Modellen och det linjära förloppet avser 
visa processens inriktning och slutmål. Enligt hermeneutiken är hu
manvetenskapernas viktigaste uppgift just detta att skapa förståelse. 
Förståelsen är slutmålet även om den samtidigt är böljan på något nytt. 
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Den asymmetriska interaktionens kon
sekvenser 

Jag definierar och beskriver, som framgått, begreppet asymmetrisk 
interaktion också med utgångspunkt i dess konsekvenser. Dessa kan 
vara både spontana och intentionella. I båda fallen rör det sig om 
fenomen i skärningspunkten mellan individ och kontext. Asymmetrin 
strukturerar handlingssituationen, men handlingarna i sig påverkar 
därefter i sin tur händelseförloppet och åtminstone på sikt kontexten. 
Låt mig här börja med de spontana eller strukturavhängiga konsekven
serna. 

Spontana konsekvenser 
De spontana konsekvenserna har jag beskrivit som en viktig dimension 
av asymmetrisk interaktion. Jag delar, som nämnts, in dem i fyra di
mensioner; monologisering, objektifiering, självbildsförändring och 
bristande förståelse. Här vill jag helt kort ange dessa dimensioners in
nehåll och karaktäristika. Därefter beskriver jag i nästa avsnitt de in
tentionella konsekvenserna: 

• Monologisering innebär att monologer dominerar i interaktionen 
snarare än dialog. Aktörerna talar förbi varandra. En förståelse 
kräver signifikanta symboler. Aktörerna förstår varandra och situa
tionen mer eller mindre och deras respektive förståelser är mer eller 
mindre identiska. Dessa tankegångar utvecklar jag i kapitlet; 
Beskrivning av vårdnadsprocessen. 

• Objektifiering uppstår när dominanten i en asymmetrisk interaktion 
betraktar den andre som ett objekt och inte som en medaktör, ett 
subjekt. Denna nedvärderande attityd behöver inte vara en med
veten kognitiv kategori hos dominanten. Dimensionen definieras 
subjektivt utifrån den dominerade personens upplevelse och för
ståelsehorisont. Företeelsen är av central betydelse i det sociala ar
betet. Behandlas ex.vis klienten som ett subjekt eller som ett objekt i 
ett vårdnadsärende? I kapitlet; Stämpling av klienten på socialför
valtningen, utvecklar jag tankegångarna. 

• Negativ självbildsförändring genereras alltid i en asymmetrisk in
teraktion. Den dominerade personen tvingas delta i en situation 
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präglad av hierarkisk struktur där han själv är lägre i rang och där 
han blir betraktad som ett objekt och som någon som måste godta 
och acceptera en negativ situation. Denna situation har en materiell 
grund i sociala och ekonomiska realiteter, men den kan också 
beskrivas som en subjektiv upplevelse hos den dominerade per
sonen. Även detta resonemang utvecklar jag i kapitlet; Stämpling av 
klienten vid socialförvaltningen. 

• Bristande förståelse av den dominerade, d.v.s. klienten, är ett 
genomgående tema i hela avhandlingen. Klienten ser sig själv och 
sin situation på ett sätt, medan socialförvaltningen har ett annat per
spektiv. Dominanten kan inte förstå den dominerades reaktion, 
eftersom en sådan förståelse förutsätter identifiering, vilken i sin tur 
förutsätter ett rolltagande. Den asymmetriska situationen utgör ett 
hinder. Men begreppet "rolltagande" eller begreppet "asymmetrisk 
interaktion" går inte att fullt ut förstå utan begreppet "signifikanta 
symboler". Begreppen förutsätter varandra och hänvisar till varan
dra. Oförståelse på grund av asymmetri kan, på det empiriska 
planet, vara svår att särskilja från annan oförståelse såsom språkliga 
brister eller kulturella olikheter. Någon separat redovisning på den 
här punkten har inte eftersträvats. I avhandlingen försöker jag 
däremot visa att dominanten har en upplevelse och förståelse och att 
den dominerade individen (klienten) har en annan. Detta är, som 
framgått, ett typiskt fenomen i en asymmetrisk situation. 

Intentionella konsekvenser 
De intentionella konsekvenserna av den asymmetriska relationen mel
lan klienten och socialförvaltningen framträder under processens gång 
och är ett resultat av förvaltningens intentioner i just detta unika vård
nadsärende. Sådana konsekvenser är således situationsbundna och 
förekommer heller inte med nödvändighet i all asymmetrisk interaktion. 
De intentionella konsekvenserna kan delas in i följande fyra delas
pekter: 

• För det första har vi separation inom familjen. Pojken är av so
cialförvaltningen placerad i ett fosterhem på grund av alkoholmiss
bruk och missämja i hemmet. Fadern blir ställd utanför eller vid si
dan av processen. Han är varken förmyndare eller vårdnadshavare 
för sonen. I och med att paret inte är gifta är de juridiska rät
tigheterna lagda på kvinnan. Det här tillkortakommandet och margi-
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naliseringen av fadern (d.v.s. klienten S. ) innebär en mycket frus-
trerande situation för honom. 

• Den andra intentionella konsekvensen är försök till övertalning. 
Under processens gång försöker förvaltningen övertala klienten i 
olika frågor bl.a. för att skapa acceptans och legitimitet för sina för
slag och sitt handlande. Framför allt är det fråga om att försöka fa 
klienten att förstå fördelarna med att pojken placerades i ett svenskt 
fosterhem. Denna process som klienten tvingas delta i kan ses som 
en effekt av den asymmetriska situationen och av förvaltningens 
intentioner att i första hand skapa "frivillig lydnad" i det sociala ar
betet. Klienten S. förstår dock endast i begränsad omfattning vad 
socialarbetarna säger. Aktörerna talar helt enkelt förbi varandra. 
Socialförvaltningens försök att förklara sina förslag och åtgärder 
under vårdnadsprocessens gång beskrivs bl. a. i kapitlet; Stämpling 
av klienten vid socialförvaltningen. 

• Stämpling är något som genomsyrar hela vårdnadsprocessen. Klien
ten misskrediteras vid upprepade tillfallen. Stämplingen är ett 
förhållningssätt och ett medel som används av de professionella ak
törerna för att nå vissa mål. Begreppets betydelse växer fram under 
processens gång. Det visade sig att "stämplingsprocessen" behövde 
ett eget kapitel. Begreppet definieras i det avsnitt som följer. 

• Den fjärde intentionella konsekvensen slutligen är maktutövning. 
Hur utövas makt vid socialförvaltningen och hur legitimeras denna 
makt. Här har jag prövat ett till vissa delar nytt grepp. Jag utgår från 
Max Weber77 och hans begrepp "formell rationalitet". Jag utvecklar 
resonemanget i kapitlet; Formell rationalitet och behandling av 
klienten. Nu några ytterligare ord om begreppet stämpling. 

H Se t.ex.: Weber, M. Ekonomi och samhälle. Argos. Lund, 1983. 
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Operationalisering av begreppet stämpling 

Stämpling ("labelling")78 innebär att omgivningen tillskriver individen 
negativa attribut. Dessa kan vara falska eller utgöra en i någon mening 
riktig beskrivning av individen. Det är dock alltid fråga om omgivnin
gens uppfattningar och värderingar av dessa attribut och egenskaper. 
Men stämpling innebär också en process varigenom individen assimi
lerar de tillskrivna attributen. Han förändrar därigenom med tiden sin 
självuppfattning och identitet. 

I denna avhandling använder jag båda innebörderna. Kapitlet; 
Stämpling av klienten vid socialförvaltningen handlar huvudsakligen 
om myndighetsstämpling av klienten S. och hur denna stämpling in
tensifieras under processens gång. I kapitlet diskuteras dock också 
huruvida klienten assimilerar socialförvaltningens stämpling av honom. 
I slutet av kapitlet stiger klientens 'T' in på arenan och protesterar. 

Nedan följer några konkreta exempel på myndighetsstämpling av 
klienten där sakförhållanden kan ifrågasättas och där beskrivningen och 
etiketteringen av klienten möjligen är felaktig. Beskrivningen är gjord 
utifrån klientens utgångspunkter och förståelsehorisont. 

Vi kan till att bölja med konstatera att det finns egenskaper som in
dividen måste ha och det finns egenskaper som individen inte får ha för 
att klara av en viss situation eller uppgift, t.ex. att ta hand om ett barn. 
Vidare kan vi konstatera att det finns kriterier (attribut, tecken), som 
indikerar att individen har egenskapen. 
Vi kan också konstatera att det kan finnas både korrekta och falska 
påståenden om att en individ har eller inte har egenskapen (eller kriter
ier på egenskapen). Anhopning av falska påståenden, påhittade kriterier 
på olika egenskaper i samtal, akter och utredningar etc., kan ses som 
ett mått på graden av stämpling.79 

Stämpling är en av de centrala processerna i det interaktionistiska para-
digmet och brukar hänföras till den s. k. kris-förklaringsmodellen när begrep
pet tillämpas inom t.ex. medicinsk sociologi. Se ex.vis: Gerhardt, U. (1989). 
För klassiska tillämpningar, se: SchefF, T. The labelling theory of mental 
illness. American Sociological Review, 39, 444-452, 1974, Goffman, E. 
Strategic Interaction. Blackwell. Oxford, 1969. och Becker, H.S. Labelling 
theory reconstructed, in: Rock, P. & Mclntoch, M. (eds) Deviance and Social 
Control. Tavistock. London, 1974. 

79 Både falska och korrekta påståenden kan alltså leda till stämpling av en 
individ. I avhandlingen kommer dock beskrivningen av stämplingen att kon-
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Det är t.ex. ett tecken på stämpling när en socialarbetare bestämmer 
och anger att: 

• klienten behöver respektive inte får ha vissa egenskaper - irrele
vanta egenskaper - för att klara den situation eller uppgift som 
förväntas av honom, 

• egenskapen respektive avsaknaden av egenskapen fylls på med yt
terligare kriterier- osäkra kriterier, 

• egenskapen respektive avsaknaden av egenskapen kompletteras med 
påhittade kriterier, d.v.s. socialarbetaren vet inte om klienten har 
eller inte har egenskapen, men agerar och rapporterar som om han 
visste. 

Nedan följer några konkreta exempel och illustrationer på stämpling av 
klienten: 

Irrelevanta egenskaper 

Langning av sprit för 
tio år sedan 

>=> Förmåga att ta hand 
om barn idag och i 
framtiden 

Kategorierna har knappast någonting med varandra att göra. Om so
cialarbetaren ändå anger eller pratar så att det framstår som om de har 
med varandra att göra så är resonemanget irrelevant. 

Osäkra kriterier 

Sjukskriven för tre år 
sedan 

•=> Klientens rådande 
hälsotillstånd 

centreras till falska påståenden. Med det menas påståenden som inte håller för 
en juridisk prövning eller där klienten själv har en avvikande uppfattning och 
som kan falsifieras på något sätt. 
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En tidigare sjukskrivning kan inte utan vidare anges som ett kriterium 
på klientens hälsotillstånd några år senare. Kriteriet är i högsta grad 
osäkert. 

Påhittade kriterier 

Smutsigt, ostädat, 
ingen mat i huset 

Sköta ett hem, d.v.s. 
städa, handla, laga 
mat, etc 

Socialarbetaren vet inte hur det förhåller sig men antar något och age
rar som om han visste, d.v.s. han hittar på. 

Det kan också vara så att socialförvaltningen producerar falsk kun
skap. Först är det någon som vagt uttrycker en hypotetisk negation om 
klienten. Nästa gång är det någon som påstår det negativa. Sedan är 
det en tredje som skriver ner det hela. Den som sedan läser akten tror 
och gör gällande att det är sant. 

Mängden irrelevanta, osäkra, påhittade samt falska uppgifter om 
klienten som florerar vid förvaltningen kan ses som ett mått på myn-
dighetsstämpling. 

Negativ acceptering - stämplingsprocessens 
andra sida 

Om samhällets intentioner i vårdnadsfrågan gällande klienten S. 
fullföljs helt och hållet skulle det innebära stora sociala förändringar för 
honom. Klienten upplever att det är en mycket negativ situation som 
socialförvaltningen försöker tvinga honom att acceptera. Den här 
processen kallar jag för negativ acceptering. Begreppet utvecklas och 
beskrives i kapitlet 6; Avsnittet: Förändrad interaktionsstruktur och 
negativ acceptering. 

Mina begrepp och symbolisk interaktionism förmår inte fullt ut 
förklara eller öka förståelsen kring varför stämpling tillämpas vid en 
statlig myndighet, ej heller varför klienten tvingas till att acceptera en 
negativ situation. Som jag ser det är symbolisk interaktionism en so
cialpsykologisk teori som i första hand avser beskriva och möjligen 

65 



förklara den primära socialisationsprocessen - hur människan får ett 
medvetande och en jaguppfattning. Teorin förmår däremot, som 
nämnts, inte beskriva, förklara eller ge ökad förståelse av den asym
metriska relationen mellan samhället och den enskilde individen. Jag 
finner det därför, som nämnts, nödvändigt att komplettera min teore
tiska referensram med hjälp av begrepp som framför allt inspirerats av 
Max Webers sociologi.80 

Formell rationalitet 

I kapitet; Formell rationalitet och behandling av klienten, prövar jag en 
teoretisk modell där jag försöker hitta kompletterande begrepp81 som 
kan ge en ökad förståelse av varför klienten tvingas till att acceptera 
den negativa situation som möter honom på socialförvaltningen. Jag 
utgår från begreppet formell rationalitet82 och definierar tre relaterade 
begrepp, nämligen; auktoritet, fragmentering och reducering. 

• Begreppet auktoritet anger och beskriver karaktären av individens/ 
klientens relation till samhället/socialförvaltningen. Begreppet re
lateras längre fram i avhandlingen till makt, lydnad och legitimitet. 

• Fragmentering beskriver en negativ utveckling av indi
videns/klientens relation till sina medmänniskor. Det är således ett 
socialpsykologiskt begrepp som indikerar att interaktionen försäm
ras såväl kvantitativt som kvalitativt. 

80 Hänvisningen kunde också refererat till Ferdinand Tonnies som med sin 
dikotomi "Gemeinschaft und Gesellschaft" uppenbarligen inspirerat Weber i 
hans analys av handling och rationalitet. Se: Tönnies, F. Cummunity and 
Society. Michigan State University Press. New York. 1957. 

D.v.s. begreepp som saknar direkt koppling till det symboliskt interaktion-
istiska perspektivet. 

82 Begreppet formell rationalitet är inspirerat av Talcott Parsons läsning av 
Max Weber. Vid myndighetsutövning eller överhuvud taget utövande av makt 
i det moderna samhället förutsätts, som Scambler framhåller, rationell social 
handling. Se: Scambler, G. (ed) 1987). Se också: Parsons, T. The Social Sys
tem. Free Press. Glencoe, 1951. 
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• I och med att individens interaktionsmöjligheter minskar begränsas 
också hans sociala medvetande och identitet. Det är således fråga 
om att benämna en process som anger individens subjektiva upp
levelser av en negativ förändring av hans självuppfattning. Denna 
psykologiska process benämner jag reducering. 

Dessa begrepp definieras och beskrivs, som nämnts, i kapitlet; Formell 
rationalitet och behandling av klienten. Jag ger också begreppen ett 
konkret innehåll med hjälp av mitt empiriska material. Dessa tre be
grepp förhåller sig till mitt huvudbegrepp asymmetrisk interaktion på 
så sätt, att auktoritet hänvisar till huvudbegreppet och utgör en del av 
dess innehåll. Det är svårt att tänka sig en fungerande asymmetrisk 
interaktion i det moderna samhället utan auktoritet. Men begreppet 
auktoritet hänvisar också, på samma sätt som fragmentering och re
ducering, till begreppet formell rationalitet. Detta kan i sin tur ses som 
ett övergripande diskursivt begrepp, där asymmetrin utgör en naturlig 
del i individens/klientens relation till samhället/staten. Låt mig sam
manfatta det hittills sagda i figur:4. Den övre modellen beskriver en 
institutionaliserad asymmetrisk interaktion vilken som helst. Dock 
gäller de intentionella konsekvenserna endast det beskrivna 
vårdnadsärendet. Den nedre modellen beskriver interaktion mellan 
klienten och socialförvaltningen där formell rationalitet, som nämnts, 
utgör den centrala diskursen. Socialförvaltningen ses som ett öppet 
system som är starkt influerat av samhället i övrigt. 
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Figur: 4 Huvudbegreppen och deras sammanhang 
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Sammanfattning av begrepp och defini
tioner 

För att sammanfatta beskrivningen av mina begrepp och modeller kan 
följande översikt vara befogad: 

Mina huvudkatetorier: målrelatering, institutionalisering och grad 
av symbolsignifikans beskriver det sociala ärendet och ger en teoretisk 
struktur åt materialet på vilket det fortsatta arbetet kan appliceras. 

De spontana konsekvenserna av asymmetrisk interaktion är 
beskrivna och definierade med hjälp av fyra begrepp nämligen: 
monologisering, objektifiering, negativ självbildsförändring och bris
tande förståelse. Dessa begrepp är genererade utifrån symbolisk in-
teraktionism. Monologisering och bristande förståelse är språkliga 
fenomen och som sådana hänvisade till huvudkategorin symbolsignifi
kans. Objektifiering och självbildsförändring är subjektiva begrepp i 
den bemärkelsen att de beskrivs och definieras utifrån klientens egen 
förståelse och upplevelser. 

Den sociala omvårdnadsprocessen har också intentionella kon
sekvenser. Separationen är ett faktum och en både social och juridisk 
realitet. Pojken är placerad i ett fosterhem och därmed skild 
(separerad) från sina biologiska föräldrar. Övertalning är ett vagt be
grepp som endast får begränsat stöd i det empiriska materialet. Be
greppet konnoterar till språkliga kategorier, men även till makt och 
auktoritet och utgör då ett viktigt led i att nå legitimitet och acceptans. 
Begreppet stämpling är såväl teoretiskt som operationellt definierat 
och beskrivs utförligt i ett eget kapitel. Den asymmetriska relationen 
mellan samhället/staten och individen/klienten implicerar makt. Be
greppet definieras och illustreras utifrån polisiära ingripanden och 
utifrån socialförvaltningens handlande och beslut 

Min andra och mer specifika modell innehåller fem begrepp som 
också de är väl förankrade i det empiriska materialet. Formell rationa
litet är här det diskursiva huvudbegreppet. Negativ acceptering kan ses 
som konsekvens av den asymmetriska situationen och av socialförvalt
ningens intentioner i vårdfrågan. Auktoritet utgör ett nyckelbegrepp när 
det gäller förståelsen av själva relationen mellan samhället och den en
skilde individen. Här används även begreppen makt och övertalning för 
att beskriva relationen. Fragmentering och reducering utgör kon
sekvenser av formell rationalitet och förklarar som sådana den negativa 
självbildsförändringen. 
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Den teoretiska modellen och begreppen avser att ge ökad förståelse för 
varför klienten S. tvingas till att acceptera en negativ situation, dvs 
"negativ acceptering", vilket i sin tur leder till en negativ 
självbildsförändring. 

Mitt val av metod och arbetssätt 

Inledning 
För att ge möjlighet till förståelse av min metod och av hur mina be
grepp förhåller sig till varandra och till den tänkta kunskapsproduk
tionen är det nödvändigt att göra ett kunskapsteoretiskt och metodolo-
giskt klarläggande. Kunskap har i viss filosofisk mening varken en 
böljan eller ett slut vilket, som nämnts, i speciellt hög grad utmärker 
den S. k. hermeneutiska spiralen.83 Låt mig även här ta avstamp i 
denna tradition. Hermeneutiken och fenomenologin utgår som bekant 
från "sakerna själva",84 d.v.s. från en viss mängd nya fakta 
("Ausdruck"). För att dessa nya fakta skall vara meningsfulla måste 
individen ha en viss "förförståelse". Han måste kunna uppleva dem 
(Erlebnis). Genom en intellektuell process söker individen (genom 
växelvis induktion och deduktion - jfr. abduktion85) efter struktur och 
hermeneutisk förståelse (Verstehen). Forskaren förväntas nu inte re
ducera denna nya förståelse av fakta till enkla fristående element (i lik
het med positivisterna). I stället förväntas hon/han försöka nå ökad för
ståelse av de nya delarna genom att relatera dem till helheten och denna 
helhet ska hon/han samtidigt försöka förstå genom delarna, en form av 
dialektisk process m.a.o. Denna dialektik mellan de enskilda delarna 
samt mellan delarna och helheten försöker jag tillämpa i min me

83 Westin, C. (1975) eller Gadamer, H.G. Wahrheit und Methode. Mohr. 
Tübringen, 1960. 

Uttrycket; till sakerna själva, är som bekant hämtat från Edmund Husselr. 
För en genomgång av hermeneutikens filosofiska rötter, d.v.s. fenomenologin 
och dess tillämpning se t.ex.: Garfinkel, H. Studies in Ethnomethodology. 
Englewood Cliffs. New Jersey, 1967 eller Lindgren, G. Fenomenologi i prak
tiken, i: Starrin, B. & Svensson, P-G. (red) (1994) eller Ödman, P-J. (1979). 

Termen abduktion är hämtad från den amerikanske Pragmatikern Charles 
Sanders Pierce. 
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todologiska ansats. Jag söker ökad förståelse av helheten (som i 
avhandlingen utgörs av den asymmetriska interaktionen och av sam
hällets relation till den enskilde individen) genom att förstå delarna 
(d.v.s. de enskilda begreppen och relationerna) och dessa enskildheter 
(t.ex. stämpling) försöker jag förstå genom helheten. 

Min undersökning utgör på det empiriska planet en fallstudie. Ma
terialet är, som framgått, hämtat från ett socialt ärende vid Stockholms 
socialförvaltning. Det viktigaste i initialskedet var att skapa ett för
troligt förhållande till klienten, detta för att kunna upprätthålla en 
givande dialog med honom under hela processen. Genom att jag följer, 
dokumenterar och engagerar mig i vårdnadsprocessen och genom att 
dialogen utgör den centrala informationskällan i hela forskningspro
cessen, kan undersökningen karaktäriseras som en dialogorienterad 
observationsstudie.86 

Under datainsamlingsperioden förde jag dagboksanteckningar och 
jag samlade också in annan information om klienten och om vårdnads
processen. Materialet redovisas i kapitel 4. Dessa data använder jag 
mig av som en empirisk utgångspunkt, tillsammans med information 
från polisregister, sociala akter, utredningar, brev etc, när jag gör mina 
beskrivningar, bedömningar och analyser av vårdnadsärendet. 

När vårdnadsprocessen var avslutad böljade jag mer koncentrerat 
strukturera och analysera det insamlade materialet. Mitt interaktionis-
tiska perspektiv och mina arbetshypoteser har varit vägledande för mig 
i arbetet. 

Som tidigare nämnts har jag inte ambitionen att ge en heltäckande 
bild varken av vårdnadsprocessen eller av en invandrare i en so
cialhjälpssituation. Vårdnadsärendet ska i första hand ses som ett ex
empel på asymmetrisk interaktion på en socialpsykologisk nivå. Men 
det illustrerar samtidigt, på ett mer generellt plan, asymmetriska rela
tioner mellan samhället/staten och individen. 

Jag rör mig i min framställning som huvudriktning från det abstrakta 
till det konkreta, från det teoretiska till det empiriska och handfasta. I 
detta avsnitt är jag därför mer konkret än tidigare. Här beskriver jag 
undersökningen som en fallstudie där dialogen med klienten är det 

Som framgått finns många närbesläktade begrepp som betecknar mitt val 
av metod och angreppssätt. Termen dialogorienterad för väl närmast tanken 
till den beteckning som föreslås av fenomenologen Cicourel, nämligen konver-
sationsorienterad beskrivning och analys. Se: Cicourel, A.V. Method and 
Measurement in Sociology. Free Press of Glencoe. New York, 1964. 
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centrala. Jag aktualiserar och beskriver problem och komplikationer, 
som denna typ av empirisk undersökning vanligtvis brottas med och jag 
redogör för vilka lösningar jag kommit fram till och vilka alternativ jag 
valt. 

Forskningens design utgör ett annat problem. Exempel på frågor jag 
ställer mig här är: Påverkar stämplingen den asymmetriska situationen 
eller är det snarare så att stämplingen tillhör och är en del av asym
metribegreppet? Om den asymmetriska relationen bara kan ses genom 
sina konsekvenser, d.v.s. spår,87 måste de operationella och empiriska 
definitionerna riktas mot dessa spår. Men verbaliseringen och 
beskrivningen av den sociala processen måste till betydande del också 
gestaltas på annat sätt för att vara begriplig och förstålig. Detta innebär 
att själva avhandlingen måste skrivas på ett sådant sätt att den inne
håller flera betydelser och läsmöjligheter. Dessutom måste avhandlin
gens disposition ges en annan utformning än själva forskningsansatsen. 

Klienten som aktör 
Denna undersökningen är en fallstudie. Jag har, som framgått, följt en 
klient under ett år i alla hans kontakter med sociala myndigheter och 
andra som hade med hans vårdnadsärende att göra. Mina dagboksan
teckningar, tillsammans med övrig information om klienten, som jag 
samlade under datainsamlingsperioden, har sedan fungerat som bas, när 
jag försökt förstå och förmedla hans intentioner och handlande i vård
nadsprocessen. 

Klienten S. är inte typisk för en invandrare i en socialhjälpssituation. 
Däremot ser jag honom som representativ för en dominerad individ i en 
målrelaterad, institutionaliserad asymmetrisk interaktion, trots hans 
speciella särdrag. Vidare så är det inte S. personligen som är intressant 
i undersökningen, utan själva mötet och interaktionen med dess be
gränsningar och förutsättningar. 

Att underordna sig aktören. 
Det är närmast en självklarhet att den dialogorienterade forskaren un
der den aktiva datainsamlingsfasen måste underordna sig aktören och 
hans strävanden. Detta är nödvändigt, bl.a för att upprätthålla dialogen 
och för att projektet inte ska bli något av forskarens privata företag, 
där han driver eller påverkar processen i egna banor eller riktningar. I 
interaktionen mellan mig och klienten S. var det viktigt för mig att jag 

8? Dahlgren, L., i: Dahlgren, L. & Hultqvist, K. (red)(1995). 
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varken gav för mycket eller för lite. Jag fick inte vara dominerande men 
heller inte passiv. Under datainsamlingen bör ex.vis inte forskaren, i 
den direkta interaktionen med aktören, komma med frågor och idéer 
som saknar direkt anknytning till konkreta händelser. Några gånger har 
jag emellertid gått utöver detta något passiva "kompisförhållande". Låt 
mig ge ett exempel: Jag var intresserad av att utreda i vilken utsträckn
ing klienten hade reella möjligheter att klaga på hanteringen av ärendet 
och på hans möjligheter att överklaga tagna beslut. Detta var i linje 
med klientens strävanden, men det var jag som initierade och formuler
ade dessa idéer. Eftersom klienten i praktiken inte hade några 
möjligheter att överklaga, blev svaret negativt från samtliga instanser. 
Min intervention fick alltså ingen direkt praktisk betydelse. 

Jag har också påverkat processen och förtroendet negativt några 
gånger. När klienten talade om för mig att han tänkte byta advokat 
reagerade jag negativt och med förvåning. Naturligtvis borde jag 
istället ha tagit den aktive lyssnarens roll, diskuterat konsekvenserna 
och kanske serverat honom några telefonnummer till andra advokater 
för att inte förlora förtroende. Ytterligare några exempel: Jag sade vid 
ett tillfälle till S. att pojkens fosterföräldrar kanske inte var så dåliga. 
Vid ett annat tillfälle sade jag att han borde överväga ett delat vård-
nadsskap. Innan polishämtningen av pojken aktualiserades föreslog jag 
att han borde lämna tillbaka sonen till fosterföräldrarna. Kommentarer 
och attityder från min sida, som klienten inte delade, skapade alltid 
misstroende. Mina erfarenheter från vårdnadsprocessen visar att 
forskaren så konsekvent som möjligt bör underordna sig aktörens 
handlingar och strävanden och att han måste vara försiktig och restrik
tiv med sina kommentarer och attityder. Han kan inte vara kritisk eller 
trolös mot aktören utan att dialogen hämmas eller i värsta fall kanske 
bryter samman helt och hållet. 

Tidsaspekten. 
Dialogorienterad forskning är oftast tidskrävande. I initialskedet be
hövde jag in hel del tid för att lära känna klienten och få hans förtro
ende. Därefter träffade jag honom i genomsnitt en gång per vecka i 
olika sammanhang under det år jag följde ärendet. Ett möte mellan 
klienten och socialutredaren, advokaten etc., kunde för mig innebära en 
hel dags arbete. Dagboksanteckningarna och övrig informationsin
samling blev onödigt omfattande ibland, trots att jag försökte att bara 
ta med det som var intressant ur mitt teoretiska perspektiv. Handlingen 
och dramatiken i själva interaktionen och processen, samt mina outta
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lade förväntningar styrde bitvis informationsinhämtningen i onödigt 
stor utsträckning. Efter bearbetningsfasen, när jag sorterade den insam
lade informationsmängden, var det helt nödvändigt med arbetshypote
ser och ett teoretiskt perspektiv. Detta gav inte bara struktur åt arbetet 
utan sparade också mycket tid. Men processen måste också verbalis
eras och beskrivas i en sociologisk språkdräkt. Även här krävs interak-
tion för att komma vidare, men nu med kolleger inom det akademiska 
fältet. 

Presentationen 
Det viktigaste steget i inititalskedet var min presentation av mig själv 
och mitt forskningsprojekt. Att i detalj beskriva hur en sådan presenta
tion bör gå till, går utanför denna metoddiskussion. Här räcker det med 
att konstatera att genom min presentation satte jag in mig själv i en roll 
och i en viss relation till klienten S. Hur dialogen och interaktionen 
utvecklades mellan mig och klienten längre fram berodde till stor del 
just på den här introduktionen. I efterhand kan jag konstatera att jag 
lyckades med klienten S. Men jag misslyckades däremot i min presen
tation av mig själv och min forskningsansats för tjänstemännen på so
cialförvaltningen. Detta gjorde att jag inte kunde intervjua socialar
betare på förvaltningen och få deras synsätt och perspektiv på vård
nadsprocessen. Däremot kunde jag även fortsättningsvis deltaga till
sammans med klienten S. på samtliga möten på förvaltningen som 
gällde mitt vårdnadsärende. Jag hade också möjlighet att ta del av 
samtliga handlingar som rörde klienten och ärendet. 

När jag hösten 1980 kom i kontakt med de inblandade aktörerna, 
d.v.s. klienten S. och ett antal tjänstemän på familjesektionen, fick jag 
uppfattningen att vårdnadsprocessen handlade om att skapa goda fa-
milje- och uppväxtförhållanden för klientens son L. Jag såg socialför
valtningen som en positiv aktör. Det föll mig självklart och helt natur
ligt att vända mig till förvaltningen med olika frågor. Jag ville skapa 
och upprätthålla en givande dialog med socialarbetarna. Därför for
mulerade jag en skriftlig förfrågan till förvaltningen om att få intervjua 
berörda tjänstemän. I brevet presenterade jag mig själv och mitt 
forskningsprojekt. Jag talade om att jag kände klienten S. från mitt 
arbete som lärare vid ett AMU-center där han var elev och att jag hade 
fått fullmakt från honom att ta del av alla handlingar som berörde 
honom och vårdnadsfrågan. Jag skrev också att jag ämnade följa med 
klienten S. på alla möten och sammanträden vid förvaltningen som 
gällde vårdnadsärendet. Efter sex veckor fick jag ett negativt besked. 
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Motiveringen till avslaget var att tjänstemannen ansåg att intervjuerna 
kunde påverka vårdnadsutredningen och hela vårdnadsprocessen nega
tivt. Då såg jag det negativa beskedet som en mycket stor förlust. Jag 
funderade på att lägga ner hela utredningen. 

Det framkom dock snart att klienten S. och socialförvaltningen hade 
diametralt olika uppfattningar i många väsentliga frågor. Fortsättningen 
och utgången av processen visade att den iakttagelsen var riktig. Det 
hade knappast gått att samtidigt upprätthålla en givande dialog både 
med klienten och med socialförvaltningen. Jag hade förr eller senare 
blivit tvungen att välja sida. Fördelen med avslaget var att jag redan 
från böljan helt kunde koncentrera mig på att upprätthålla en fruktbar 
dialog med klienten. Jag behövde inte splittra mig och ha problem med 
olika lojaliteter. Nackdelen var naturligtvis att jag förlorade en hel del 
information gällande socialförvaltningens synsätt och perspektiv i en
skilda frågor. 

Handlingen, mitt engagemang och min ståndpunkt 
Utgången av ärendet var på intet sätt bestämd i förväg. Klienten visste 
inte hur han skulle göra. Dels är han osäker på sig själv och dessutom 
något ambivalent i själva vårdnadsfrågan, dels hade han mycket brist
fälliga kunskaper om det svenska samhället. Han kände inte till so
cialförvaltningens legitima möjligheter och uppgifter. Han jämförde 
ofta de enskilda tjänstemännen på socialförvaltningen med rödakorsar-
betare i Libanon. Han hade uppfattningen att några av socialarbetarna 
ogillade honom personligen och förföljde honom. Däremot såg han 
inget fel på socialförvaltningen som myndighet. Klienten S. hade 
mycket höga uppfattningar om; "det kristna välfärdssamhället Sverige". 
Detta framkom ofta i hans önskningar och handlingar. Han ville ex.vis 
att hans gamla föräldrar skulle kunna stanna här i landet för gott och 
han var helt säker på att han och hans son skulle få en bra tillvaro i 
Stockholm. 

Jag var också novis på mitt sätt. Jag hade ingen tidigare erfarenhet 
av vårdnadsfrågor eller av tvångsomhändertagande av barn. Jag lät 
klienten föra och driva sina frågor. Jag svarade på hans direkta frågor i 
den utsträckning jag kunde. Vidare så förklarade jag språkliga oklar
heter och stöttade honom i hans strävanden. Men för övrigt höll jag 
mig passiv i bakgrunden. Nu efteråt kan jag konstatera att klienten 
gjorde många onödiga saker som inte gagnade honom i hans 
strävanden att få vårdnaden om sin son, snarare tvärtom. Med den 
kunskap som jag nu har hade jag kanske rekommenderat klienten att 
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göra på ett annat sätt för att nå sitt mål. I så fall hade det kanske upp
stått ett etiskt/moraliskt problem. Men som vårdnadsprocessen i verk
ligheten utspelade sig var det klienten som bestämde sitt handlande och 
drev sina frågor och önskemål, huvudsakligen utan mina råd och 
rekommendationer. 

I böljan av vårdnadsprocessen (hösten 1980) hade jag ingen 
uppfattning i sakfrågan. Jag visste inget om klientens lämplighet som 
vårdnadshavare och förälder och inte heller något om djupet och all
varet i hans strävanden att fa uppfostra sin son. Med tiden utkristalli
serades min ståndpunkt. Den idealiska modellen skulle, enligt mitt för
menande vara, att sonen L. stannade kvar i fosterhemmet där klienten 
kunde besöka honom och att han kunde ha sonen hos sig under hel
gerna. Den här "ideallösningen" kunde ha många fördelar, men var i 
praktiken omöjlig. Klienten skulle aldrig ha accepterat att sonen blev 
kvar i fosterhemmet. Att med våld och maktmedel genomdriva att både 
den praktiska vårdnaden och förmyndarskapet anförtroddes någon an
nan än fadern var heller inte, som jag såg det, någon framkomlig väg. 
Det var här mina värderingar skiljde sig från socialförvaltningens. Från 
mitt perspektiv och enligt mina värderingar tedde det sig vettigast i den 
uppkomna situationen att ge klienten hans "internationella rätt" att 
bestämma och ta hand om sin son, som han själv uttryckte det. Sam
hället kunde sedan gå in och stödja och hjälpa klienten, när klienten 
behövde hjälp och på klientens villkor. 

Jag tycker m.a.o. inte att det har varit särskilt svårt att skilja ut mina 
egna värderingar och min egen ståndpunkt från klientens, trots att jag 
engagerat mig i hans sak och försökt leva mig in i och ta hans roll i 
olika handlingssituationer. 

Insamlandet av material 
Under det år som jag följde klienten i hans kontakter med socialför
valtningen samlade jag, som framgått, in ett omfattande material om 
klienten och vårdnadprocessen. På grund av mitt engagemang för
lorade jag ibland perspektivet och förde onödiga anteckningar. I 
avhandlingen använder jag mig av cirka 1/3 av det insamlade mate
rialet. När vårdnadsprocessen var avslutad och jag kunde fa lite distans 
till processen, sorterade jag det insamlade materialet och lät det möta 
mina arbetshypoteser och min vägledande teori. 

Det är omöjligt för mig att ge en heltäckande bild av hela vårdnads
processen. Jag gör markerade avgränsningar. Jag koncentrerar mig på 
vissa aspekter och bortser från andra. Urvalet sker i olika steg. Först är 
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det min selektiva perception som gallrar. Av det som jag varseblir tar 
jag fasta på det som verkar intressant och lovande ur mitt speciella 
forskningsperspektiv. Nästa urval sker när jag sorterar råmaterialet. 
Vilka bitar ska väljas och analyseras? Och till sist, vilka händelser, 
reaktioner och handlingar ska jag presentera för läsaren som exempel 
och illustrationer av mina teser och analyser? 

Att jag följer med klienten till socialförvaltningen och att jag hu
vudsakligen beskriver interaktionen utifrån klientens perspektiv betyder 
dock inte att jag själv upplevde de olika situationerna på samma sätt 
som klienten, eller att jag hade samma värderingar och attityder som 
han. Hade jag istället upprättat en dialog med tjänstemännen på 
socialförvaltningen, hade avhandlingen sett annorlunda ut. Jag hade då 
beskrivit vårdnadsprocessen från ett annat perspektiv och utifrån en 
annan förståelse. Men likaväl hade jag beskrivit samma asymmetriska 
interaktion. Avhandlingen utgör, i dessa beskrivning av det sociala 
ärendet, endast ett perspektiv bland många möjliga, men den asym
metriska interaktionens teoretiska karaktäristika består - oaktat valet 
av perspektiv. 

Vagheter i aktörernas termer och begrepp 
För en utomstående iakttagare fanns det oklarheter och vagheter i de 
termer och begrepp som tjänstemännen använde under vårdnadspro
cessen. Ord som "problem", "åtgärder" "vettigt" och "förstå" återkom 
ofta. De sades på sådant sätt och i en sådan atmosfär att jag fick 
uppfattningen att socialarbetarna hade samma förståelse av dessa be
grepp och även delade de bakomliggande värderingarna och an
tagandena om verkligheten. En språklig analys av detta går dock 
utöver intentionerna i den här avhandlingen. Jag nöjer mig därför med 
att i avsnittet; Bristande symbolsignifikans, ange klientens oförståelse 
inför de termer och begrepp som tjänstemännen använde. Jag pekar 
också på klientens bristande förståelse av vårdnadsprocessen som hel
het och av socialförvaltningens legitima uppgifter. Ofta svävade 
klienten omkring i en stor oförståelse. Men han använde också själv 
många egendomliga uttryck. Låt mig här bara nämna ett sådant som 
klienten ofta använde för att karaktärisera interaktionen mellan honom 
och socialarbetarna. Han använde många gånger det arabiska ordet 
"wasama" ("Wasama" betyder ungefär stigmatisering eller att pressa 
ner någon till något slätstruket). Men han sade också att han aldrig 
skulle acceptera illvilliga socialarbetares "wasama". 
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Klienten har således med sina berättelser och kommentarer givit mig 
idéer och associationer till att karaktärisera interaktionsprocessen mel
lan honom och berörda tjänstemän på socialförvaltningen som en 
stämplingsprocess. 

Etiska problem 
När tingsrätten fattat beslut i vårdnadsfrågan var den del av mötet 
mellan socialförvaltningen och klienten som jag intresserade mig för 
avslutat. Men mitt forskningsarbete hade bara böljat. Jag hade haft ett 
annat tidsperspektiv med min forskning än klienten med sitt agerande, 
även om själva sakfrågan hela tiden har gällt en och samma vård
nadsprocess. Under själva processen var det klientens mål och 
strävanden som var det centrala. Först därefter böljade jag strukturera 
upp det insamlade materialet och göra mina analyser. Det här fick som 
konsekvens att klienten endast haft mycket begränsat utbyte av min 
forskning. Detta visar hän mot etiska problem och frågeställningar. 

Mitt givande till klienten har huvudsakligen bestått i att jag stöttat 
honom, svarat på hans reaktioner och frågor, förklarat språkliga oklar
heter och följt med honom till alla möten som han har haft med olika 
tjänstemän gällande vårdnadsfrågan. Mitt agerande har å andra sidan 
heller inte skadat klienten. Intressant är kanske också att konstatera att 
klienten aldrig har frågat efter min rapport och han har heller aldrig 
begärt att få läsa eller på annat sätt ta del av materialet. Klientens 
intresse för forskningsrapporten var således minimalt, även om han 
under själva processen var nyfiken och önskade att jag skulle ge ut 
materialet i bokform. 

Innan jag går över till att konfrontera mina modeller och begrepp 
med den konkreta verkligheten i form av det socialt ärendet, vill jag 
helt kort diskutera avhandlingens trovärdighet och möjligheter till ge
neralisering. Därefter skall jag presentera mina arbetshypoteser som 
kommer att vara vägledande för den fortsatta analysen. 

Diskussion om trovärdighet och om möjligheter att generalisera 
Lincoln och Guba (1985) kritiserar traditionella bedömningskriterier på 
forskning och menar, att konventionell validitetsprövning är användbar 
när det gäller prediktion och kontroll, men fungerar sämre när mål
sättningen är ökad förståelse (verstehen). Forskarna föreslår ett alter
nativt förhållningssätt och andra begrepp vid evaluering av kvalitativa 
forskningsansatser. I stället för validitet bör man använda begreppet 
crediability, d.v.s. trovärdighet. Undersökningsrapporten måste således 
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göras trovärdig.88 En sådan trovärdighet bygger forskaren upp genom 
att definiera begreppen och ange deras teoretiska hemvist. För övrigt 
ska tankegången i rapporten beskrivas på ett logiskt konsistent sätt. 
Framställningen och slutsatserna måste vara begripliga och kunna för
stås i sitt sammanhang.89 

På liknande sätt kritiserar Starrin validitetsbegreppets användning 
inom tillämpad samhällsforskning genom att utgå ifrån Vaughans 
ståndpunkt i frågan.90 Starrin menar att användandet av det tradi
tionella validitetsbegreppet har hämmat den tillämpade forskningens 
utveckling och betydelse för samhällsförändringar. Validitetsbegreppet 
hör hemma i en samhällsforskning som har i uppdrag att producera 
kunskap, som förväntas generera tekniska lösningar på specifika so
ciala problem inom ramarna för den institution eller det företag som 
gett uppdraget. 

I min forskningsdesign utgår jag, som framgått, ifrån ett substan
tiellt perspektiv, som varit vägledande när jag format mina begrepp 
och hypoteser och när jag samlat och kategoriserat data från faltet. 
Principiellt är ansatsen därmed deduktiv till sin natur, men min ansats 
har samtidigt varit öppen och syftat till att generera nya frågeställningar 
och hypoteser. Detta gäller, t. ex. frågor kring orsakerna till stämplin-
gen och till den negativa accepteringen. Dessa begrepp fanns inte med 
när undersökningen startade. Min ambition var att mina teoretiska 
konstruktioner skulle passa in på ("fit") mitt empiriska material. Man 
ska känna igen och förstå den sociala verkligheten utifrån den teore
tiska beskrivningen. De teoretiska begreppen ska också i görligaste 

88 Se vidare Sayer, A. (1992), som använder begreppet "corroboration, to see 
that the results really do apply to those individuals actually studied." sid:246. 

89 Se också: Marshall, C. & Rossman, G.B. (eds.) Designing Qualitative Re
search. SAGE Publications. Newbury Park, 1989. 

90 Starrin, B., i: Starrin, B. & Svensson, P-G. (red)(1994). Se också: 
Vaughan, T.R. Theoretical observations on Applied Behavioral Science -
Validity and Applied Social Science Research: A Theoretical Reassessment. 
The Journal of Applied Behavioral Science, 25,3, pp:291-305, 1989. 

91 Med substantiell teori menas teorier som belyser interna relationer där 
kausaliteten mellan aktöremas handlingar framgår på ett omedelbart och in-
tentionellt sätt. Se: Sayer, A. (1992) och Bhaskar, R. The Possibility of Natu
ralism. Hassocks. Harvester, 1979. 
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mån finna sina empiriska motsvarigheter, även om jag inte alltid lyckats 
komma fram till operationella definitioner. 

Eftersom det oftast hör till en fallstudies förutsättningar att kunskap 
produceras under processens gång och under specifika förhållanden är 
det nödvändigt att dessa redovisas och diskuteras. Jag har ovan redovi
sat källorna eller den empiriska grunden för mina huvudbegrepp: mål-
relatering, institutionalisering och symbolsignifìkans. I de kapitel, 
som närmast följer, presenterar jag ytterligare en genomgång av mitt 
empiriska material i samband med att jag beskriver vårdnadsprocessen. 
Dessa beskrivningar ligger sedan till grund för den fortsatta analysen. I 
kapitlet om stämpling är själva processen och relationen mellan klien
ten och socialförvaltningen av speciellt intresse. Jag lyfter även här 
fram viss information från datainsamlingen. Denna information rela
teras därefter till klienten. Vad säger han och vad tycker han? Häri
genom växer beskrivningen av stämplingsprocessen fram. 

När det gäller bedömningen av enskilda delar under arbetets gång 
följer jag i stort sett mönstret i Lincolns och Gubas (1985) design. Un
der vårdnadsprocessen upprätthåller jag en dialog med klienten. Han 
har möjlighet att fortlöpande kontrollera mina förehavanden. Detta är 
nödvändigt av två anledningar; dels för att upprätthålla förtroendet i 
det fortsatta samarbetet, dels för att få en återkoppling från fältet, 
d.v.s. från klienten när det gäller olika aktiviteter och delredovisningar, 
såsom utformningen av brev till rätthjälpsnämnden eller acceptabla 
tolkningar och uppfattningar av möten med barnavårdsutredaren. 
Härigenom får jag en kontinuerlig inre validering av mitt arbete vilket 
också bör öka trovärdigheten. 

En fördel med fallstudier är att man studerar vad som sker under 
verkliga förhållanden. Vidare så är det en fördel att man får ingående 
kunskaper om den sociala processen i själva ärendet. Vanligtvis får 
man tillgång till primärdata såsom promemorior, mötesprotokoll, jour
nalanteckningar etc. från möten där man själv deltagit eller varit med 
som observatör. Man vet därmed att materialet är autentiskt, men det 
kan också värderas och diskuteras av externa personer. 

Genom det studerade fallet med klienten S. vet man två saker: För 
det första att företeelsen (stämpling etc.) faktiskt existerar. För det an
dra vet man hur de vetenskapliga verktygen (teori, begrepp, modeller 
val av metod etc) har fungerat i det speciella fallet. Man har ju kunnat 
belysa företeelsen med dess kvaliteter. Däremot vet man inte om det 
som man har fått fram, d.v.s. företeelsen, är ofta förekommande eller i 
vilka miljöer den kan förekomma. Det kan också vara svårt att utröna 
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orsakerna till eller förutsättningarna för händelseutvecklingen eller 
företeelsen och därmed kan det vara svårt att generalisera till andra fall 
eller områden. Svårigheter finns också att bedöma tillförlitligheten i 
olika deluppgifter (extern validering). Forskaren når dessutom olika 
aktörer i olika grad. Det kan tom. bli nödvändigt att välja sida. För att 
nå trovärdighet måste i så fall sådant redovisas. 

Ett annat problem med fallstudier är mängden av fakta och informa
tion som man lätt samlar på sig som engagerad forskare. Vad är vik
tigt? Hur ska man göra sina urval? Genom att min avhandling i första 
hand är deduktiv till sin natur underlättas problemet. Jag utgår från 
symbolisk interaktionism i mitt perspektiv, i mina val och i mina 
konstruktioner av begrepp och modeller. Här vill jag hänvisa till kon-
struktivismen,92 som hävdar svårigheten att direkt spegla fenomen i 
verkligheten. I stället styr teorier problemuppfattningen, vad man söker 
efter och vad man hittar, hur man konstruerar sina begrepp och mo
deller, de selektiva urvalen, hur man tolkar data etc. Innehållet i teorin 
går m.a.o. utöver vad som finns i den empiriska datamängden, men 
samtidigt utgör det empiriska faltet något mer än teorin. Teorin och 
empirin överlappar inte varandra helt. Jag stöder denna uppfattning. 
Mitt forskningsarbete är styrt av mitt teoretiska perspektiv. Detta är ett 
viktigt kunskapsteoretiskt antagande. Och det är i första hand från den 
utgångspunkten som jag har försökt konstruera trovärdighet i min re
sultatredovisning och analys. 

Mina hypoteser, begrepp och modeller syftar (som all seriös 
forskning) till att överskrida redan känd kunskap (empirisk och teore
tisk). Min forskningsansats är således i denna mening även öppen och 
induktiv till sin natur genom att den syftar till att generera nya begrepp 
och ny förståelse. Min fallstudie ska således inte bara ses som en illus
tration eller en exemplifiering av den teoretiska ansatsen utan även som 
ett försök till kunskapsskapande. Avhandlingens trovärdighet ska 
således sökas både från deduktiva och induktiva utgångspunkter. Här 
är det viktigt att redovisningen och resonemanget är av sådan karaktär 
att man kan se om det finns logiska motsägelsefullheter i resultatpre
sentation och analys. 

92 Konstruktivismens epistemologi är kanske tydligast formulerad av Berger 
& Luckmann. Se: Berger, P. & Luckmann, T. Kunskapssociologi. Wahl
ström & Widstrand. Stockholm, 1979. 
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Empirisk trovärdighet och teoretisk generaliserbarhet93 är svåra att 
åstadkomma när materialet utgörs av endast en fallstudie. Genom re
dovisning av källmaterial och av arbetsgången och genom att någon 
insatt person bekräftar mitt material och min beskrivning av händelse
förloppet försöker jag uppnå trovärdighet. Dels låter jag klienten 
reagera och kommentera olika händelser och mitt skrivna material, dels 
låter jag en erfaren socialsekreterare läsa fallet och sedan kommentera 
trovärdigheten i min beskrivning. Viktigt är att konstatera att jag an
vänder mitt teoretiska perspektiv som vägledningsprincip också i det 
empiriska arbetet. Genom att öka beskrivningens och det sociala ären
dets trovärdighet och generaliserbarhet94 ökar man förhoppningsvis 
också avhandlingens värderelevans för det sociala arbetet. 

Arbetshypoteser 

Följande arbetshypoteser genererade från symbolisk interaktionism och 
från framväxande empiri kring min observation av vårdnadsprocessen 
kommer att vara vägledande för min fortsatta resultatredovisning och 
analys: 

• Jag antar att vårdnadsprocessen och interaktionen mellan klienten S. 
och tjänstemänen på socialförvaltningen är institutionaliserad och att 
mötena mellan socialarbetarna och klienten S. är asymmetriska. 

• Utifrån symbolisk interaktionism extraherar jag att socialförvalt
ningen och klienten S. har mål med sitt agerande, att språket eller 

93 Den naturalistiska designens ambition är att åstadkomma en kun
skapsprocess som liknar den normala socialisationsprocessen. Och som Mar
tin Bulmer påpekar är just förmågan till abstraktion och generalisering de 
kanske viktigaste byggstenarna i barnens väg till vuxenlivet. Vad forskaren 
inom det interaktionistiska paradigmet kan göra är att försöka efterhärma 
denna process på ett konstruktivt sätt. Se: Bulmer, M. The Chicago School of 
Sociology: Institutionalization, Diversity, and the Rise of Sociological Re
search. University of Chicago Press. London, 1984. 

94 Generaliserbarhet i meningen "distansering" till ett vidare falt eller från del 
till helhet. 
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bristande symbolsignifikans är av stor betydelse för interaktionen 
och för utvecklingen av själva vårdnadsfrågan. 

• Den asymmetriska interaktionen mellan tjänstemän på förvaltningen 
och klienten S. leder, enligt symbolisk interaktionism, till att språket 
vid mötena reduceras till en serie monologer, att klienten S. vid 
mötena reduceras till ett objekt, att klienten S. far en negativ 
förändring av sin självbild och att tjänstemännen på förvaltningen 
inte kan förstå klienten S. på något djupare plan i dessa asym
metriska möten, i och med att sådan förståelse förutsätter ett 
rolltagande. 

• Under processens gång uppstår ytterligare frågeställningar, som jag 
formulerar till fem delhypoteser, nämligen: att socialförvaltningen 
försöker pådyvla klienten S. sin uppfattning genom att använda sig 
av bl.a. stämpling för att förmå klienten att acceptera förslagen, att 
förslagen för klienten S. innebär negativ acceptering, d.v.s. om för
slagen genomfördes skulle de innebära en negativ förändring av 
klientens sociala situation, att klienten S. uppbådar en form av mot
stånd mot stämplingen och mot den för honom negativa sociala 
förändringen, att formell rationalitet kommer till uttryck i det sociala 
arbetet och att den asymmetriska situationen på socialförvaltningen 
har en samhällelig förankring. 

• Härutöver har jag ett antagande av etisk karaktär. Jag antar att tjän
stemännen ser sig själva och socialförvaltningen som en "hjälpande 
myndighet" som i vårdnadsfrågor i första hand tänker på barnets 
bästa. 
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4 TVÅ BESKRIVNINGAR AV 
KLIENTEN 

I detta kapitel följer två beskrivningar av klienten. Den första av dessa 
beskrivningar utgår från mina dagboksanteckningar, medan den andra 
redovisar socialförvaltningens uppfattning av klienten S. som vårdnads-
havare och förmyndare för sonen L. 

Beskrivning av det inträffade med direkt ut
gångspunkt i mina dagboksanteckningar 

September 1980 
Jag kom i kontakt med klienten S. första gången i januari 1980 då han 
böljade som elev på AMU-centret i Täby, där jag arbetade som lärare. 
Klienten kom till Sverige 1967. I början arbetade han som byggnads-
elektriker, men efter ett par år blev han hänvisad till olika städjobb. 
Klienten S. är uppvuxen i Libanon, men hans föräldrar och släkt kom
mer från Armenien. 

I september meddelade jag på skolan att jag var intresserad av att 
komma i kontakt med elever/kursdeltagare som hade "problem" med 
sociala myndigheter, att jag studerade vid socialhögskolan och att jag 
var intresserad av relationen mellan klient och socialförvaltning. 

Klienten S. anmälde sitt intresse genom att be mig om hjälp. Han sa 
att han blev behandlad som ett barn av de sociala myndigheterna. Han 
förstod inte riktigt vad det hela handlade om. Han förstod inte social
tjänstemännens frågor och syftet med dessa. Han ville att jag skulle 
följa med honom till nästa möte. 

Några dagar senare träffade vi barnavårdsutredaren JB. Utredningen 
hade kommit igång efter semestern. Frågan var vem av föräldrarna som 
skulle ha vårdnaden om parets fyraårige son L. Modern hade enligt 
joumalanteckningar alkoholproblem och sonen vistades på ett foster
hem sedan mars 1979. Paret bodde inte längre ihop och hade en kon-
fliktfylld relation. 
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Träff med barnavårdsutredaren JB. hemma hos klienten S. 
Jag tyckte att utredaren behandlade klienten S. som någon som man 
ska hjälpa, övertala eller visa till rätta. Exempel på uttryck som hon 
ofta använde var; "Du måste förstå.... Du måste förstå att L. har det 
bra hos M", "eller hur S, det måste du förstå", "En olycka kan hända 
vem som helst, men du måste förstå att det var en stor sak för L.". Det 
föreföll mig som om utredaren JB. redan hade bestämt sig i vård
nadsfrågan, eller att hon hade någon form av arbetshypotes som hon 
arbetade efter, nämligen att det bästa vore om pojken L. stannade hos 
fosterföräldrarna. 

Till min förvåning föreföll utredaren JB. märkbart besvärad över att 
jag följde med klienten S. Det sade hon också explicit några gånger: 
"Om du ska vara med hela tiden vet jag inte hur det ska gå?" Jag hade 
presenterat mig som lärare vid den skola där klienten var elev och 
hävdade att klienten bett mig följa med. Jag sade också att jag var dok
torand vid socialhögskolan och att jag skickat ett brev till socialför
valtningen där jag presenterade min forskningsansats. 

Jag hade väntat mig att utredaren skulle fråga mig om klientens 
vandel och skötsamhet, hur han klarade skolarbetet och hans 
möjligheter att få arbete efter avslutad utbildning. Utredaren frågade 
mig emellertid inte om någonting, vilket indikerade att hon var allmänt 
besvärad över min närvaro. Jag hade kanske misslyckats i min presen
tation av mig själv och mitt projekt? 

Pojkens mor dör 
Den 27 september ringde klienten S. till mig och berättade att fastmön 
R. hade dött. Klienten är ledsen och bitter: "Istället för att hjälpa henne 
tog de barnet ifrån henne!" Klienten syftar här på socialförvaltningen. 
Han hade också dåligt samvete; han tyckte att han själv borde ha ställt 
upp mer och hjälpt henne. Modern dog i alkoholförgiftning. 

Oktober 1980 
Klienten S. har träff med socialinspektör NH.. barnpsykologen FM. 
och utredaren JB. 
Jag var inte heller välkommen vid detta möte, som enligt klienten gick 
ut på två saker. För det första skulle det bli en diskussion om hur ofta 
han skulle träffa sin son, för det andra skulle klienten få redogöra för 
om han hade några anmärkningar på fosterföräldrarna. Diskussionen 
blev hätsk. Socialinspektören ville tydligen att klienten S. skulle träffa 
sin son så sällan som möjligt. När det gällde anmärkningar på foster-
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hemmet avfärdades dessa som inbillningar. Jag ska beskriva detta möte 
utförligare längre fram i avhandlingen och då framför allt faderns an
märkningar på fosterföräldrarna. 

Intervju med klienten S. 
För att bättre förstå vad klienten sade och menade, vad han tänkte och 
tyckte, beslöt jag mig för att intervjua honom. Han berättade om sin 
barndom, sin familj, sin vistelse i Sverige, sina kontakter med sociala 
myndigheter etc. Det mesta av intervjun spelades in på band. Jag ska 
återkomma till intervjun senare. Här vill jag dock notera att det språk
ligt blev en mycket intressant överraskning. Det visade sig snart att han 
behärskade svenska språket mycket sämre än jag trodde. Han var 
också väldigt desorienterad i samhället. Det hade gått dåligt för honom 
i Sverige, om man jämför med den status han hade i Libanon. Han kom 
från medelklassmiljö, men hamnade här som städare efter några år. 

November 1980 
Utredaren JB. träffar klienten S. och fostermamman M. i fosterhemmet 
Vi blev bjudna på kaffe av fostermamman M. och kände oss välkomna. 
L. klängde och kramade om sin pappa. Det var trevlig stämning hela 
tiden. Efteråt undrade jag vad avsikten var med den här sammankom
sten. Var det utredarens mening att examinera relationen 
fader/son/fostermamma eller ville utredaren se hur sonen reagerade på 
faderns besök i fosterhemmet. 

Meddelande till S. från tingsrätten att tingsrätten ämnar avvakta so
cialförvaltningens utredning innan de fattar beslut i ärendet 
Eftersom modern avlidit, fanns det ingen grund för en utredning, vars 
syfte var att utvisa vem av föräldrarna som var bäst lämpad som vård-
nadshavare enligt klienten S. Han yrkade på att omgående få ta hand 
om pojken. Han far avslag. Jag pratar några timmar med honom. Han 
är förtvivlad. Han tycker att det tar alldeles för lång tid, han kommer 
längre och längre från sin son. Klienten är helt övertygad om att 
tingsrätten, hans juridiska ombud och socialförvaltningen, konspirerar 
mot honom. 

Pratade med tingsfiskalen JAB, per telefon 
Tingsfiskalen sade att hon ringt till socialutredaren JB. och diskuterat 
saken med henne och att denne föreslagit fortsatt utredning. Hon sade 
vidare att tingsrätten inte gör egna utredningar, utan helt förlitar sig på 
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socialförvaltningen. Detta förklarar varför tingsrätten nästan alltid föl
jer socialförvaltningens rekommendationer. Jag frågade tingsfiskalen 
hur klienten skulle förfara för att byta ombud enligt rättshjälpslagen. 
Hon hänvisade mig till rättshjälpsnämnden, men tillade att hon inte 
trodde att det skulle gå. Hon sade att hon aldrig varit med om det tidi
gare. Frågan jag ställde mig var: Är tingsrätten i sådana här vård
nadsfrågor en överorganisation utan något reellt inflytande? Är det så 
att den lokala socialförvaltningen med sin kompetens och sina 
utredningsresurser också i praktiken är den beslutande myndigheten? 

Begäran om att fa intervjua socialtiänstemännen 
Här hade jag ett unikt tillfälle att se vårdnadsprocessen från två sidor. 
Dels hade jag klientens förtroende och kunde därigenom få hans bild av 
processen, dels hade jag socialtjänstemän på förvaltningen som sade sig 
vilja hjälpa och klara av vårdnadsfrågan på ett positivt sätt. Men när 
min skriftliga begäran att få intervjua dessa tjänstemän om deras rela
tioner med och upplevelser av klienten S, formellt behandlades av 
socialförvaltningen blev svaret ett klart "nej". Det hjälpte inte heller att 
jag sade att någon annan person än jag skulle göra intervjuerna och att 
svarskuverten inte skulle öppnas förrän tingsrätten fattat beslut i ären
det. Jag föreslog detta med tanke på att mitt agerande kunde uppfattas 
som alltför engagerat i klientens problem. 

Detta var för mig ett stort bakslag. Här hade jag den potentiella in-
teraktion jag sökte. Socialtjänstemännen upplevde sig själva som vän
liga och villiga att hjälpa klienten, men resultatet blir likväl att den 
hjälpsökande upplevde hela processen och samspelet med tjänstemän
nen som jobbigt och plågsamt. Hur skulle jag nu greppa problemet? 
Jag fick nöja mig med att initiait beskriva processen med utgångspunkt 
i rapporter, möten, händelser och utifrån klientens reaktioner, kun
skaper och attityder. Jag var osäker på om detta metodologiska grepp 
skulle komma att hålla. 

Besök hos socialförvaltningen gällande klientens umgänge med sonen 
under iul och nvår 
Klienten S. agerade hårt i frågan. Han ville ha sin son och sin familj 
(föräldrar och syster med familj) hos sig under hela jul- och nyårshel
gen, d.v.s. cirka 20 dagar. Det blev ett absolut nej från socialinspek
tören: "Barnet ska vara där under julen där det hör hemma", och enligt 
tjänstemannen var barnets riktiga hemvist hos fosterföräldrarna. Resul-
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tatet av mötet blev att S. skulle få träffa sin son fem dagar under nyårs
helgen. 

Vid detta möte presenterade fosterhemsinspektören en utredning, 
där det föreslogs att pojkens halvsyster i Helsingborg skulle bli in
terimistisk förmyndare och vårdnadshavare för pojken. Klienten fick 
dock ingen kopia på utredningen. Allt detta var mycket tungt för klien
ten. Han ville inte acceptera något av detta. Men vad hade han för 
möjligheter att driva igenom sin vilja och få upprättelse? 

Hur skulle klienten S. agera för att få igenom sin vilja 
Klienten S. bad mig här om direkt hjälp. Han förklarade för mig att 
julen är en stor högtid för honom och hans familj och att han inte skulle 
klara av att tillbringa julen med sina föräldrar, om han inte hade sonen 
hos sig. Det andra argumentet var att klienten ännu inte hafi möjlighet 
att tala om för sonen att hans mor var död. Klienten ville ha sonen hos 
sig under en längre tid för att få bättre kontakt med honom, innan han 
ville eller kunde berätta om moderns död. 

Jag engagerade mig nu i processen på ett annat sätt än jag gjort tidi
gare. Hittills hade jag bara registrerat händelser och svarat på frågor, 
men nu ville jag hjälpa klienten att få ha sonen hos sig under julhelgen. 
Jag var också intresserad av att veta om klienten hade några reella 
möjligheter att klaga på tjänstemännens handläggning av klientens 
begäran att få ha sonen hos sig under julhelgen. Jag hade i min genom
läsning av materialet inte hittat någonting av den digniteten som mo
tiverar en så långtgående åtgärd som den tjänstemännen förordar. 

Jag ringde till Länstyrelsens sociala enhet och fick reda på att klien
ten inte kunde överklaga tjänstemännens handläggning av ärendet i och 
med att han inte var förmyndare eller vårdnadshavare för sonen. Det är 
således angeläget för klienten att bli interimistisk förmyndare och vård
nadshavare så fort som möjligt. Jag formulerade en positiv bedömning 
av klientens vandel från hans arbetsplats, AMU-centret i Täby och en 
kritik (enligt klientens önskemål) av fosterinspektörens förslag till in
terimistisk vårdnadshavare. Jag adresserade breven till tingsrätten, 
syftande till att utgöra bilagor till klientens ansökan om att själv bli 
interimistisk vårdnadshavare och förmyndare för sonen. Klienten ville 
att hans juridiska ombud skulle göra en sådan framställan till tingsrät
ten omgående. 

Det gällde också för klienten att så fort som möjligt komma i kon
takt med den politiska nämnd som hade att besluta, övervaka och kon
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trollera tjänstemännens förehavanden i denna sak, för att om möjligt 
påskynda processen och ändra på tjänstemännens beslut. 

Det låter löjligt men jag klarade inte av att ta reda på vilken nämnd, 
sociala centralnämnden eller distriktsnämnden, som hade ansvaret i den 
här frågan. Till trots att jag ringde borgarrådssekreteraren i Stockholms 
kommun, socialenheten på Länsstyrelsen och ytterligare några 
personer, fick jag inget godtagbart svar. Tillmötesgåendet var obe
fintligt. Det här var ingenting att rota i eller bråka om. I brist på annat 
adresserade jag brevet till "NÄMNDEN" med en begäran att klienten 
S. skulle fa tillbringa julen tillsammans med sin son. Brevet lämnades 
till klientens juridiska ombud med en begäran att han skulle ordna upp 
det hela. 

Utredaren JB besöker klienten S. och sonen L. hemma hos klienten 
lördag förmiddag. Jag var där under besöket med min egen tvåårige 
son 
Pappan och sonen hade haft det lite jobbigt tidigare på morgonen. 
Mötet var spänt. Det hjälpte inte att vi alla var ute och åkte pulka. 
Efter mötet åkte klienten S. och sonen L. med hem till mig och stan
nade till kvällen. Jag ville lära känna dem bättre och jag upplevde att 
klienten behövde någon att prata med. 

December 1980 
Besök hos utredaren JB. för att ta del av allt utredningsmaterial 
Klienten S. har upprepade gånger begärt att få ta del av alla akter, jour
naler, rapporter och andra utlåtanden som avses ligga till grund för 
tjänstmännens bedömning av honom som förälder, vårdare och 
uppfostrare. Utredaren kom inte med något nytt som klienten inte 
kände till sedan tidigare. Timmen ägnades huvudsakligen åt att kom
plettera klientens version av processen, d.v.s. den del av utredningen 
där klienten får ge sin syn på vårdnadsfrågan. Efter ytterligare några 
ändringar och kompletteringar blev det, enligt mitt förmenande, en 
relativt bra presentation av hur klienten såg på vårdnadsfrågan. 

Besök hos det juridiska ombudet LE. för att utröna hur processen 
fortskred 
Mötet med ombudet blev en överraskning för mig. Han framställde 
processen som väldigt enkel, där hans uppgifter och möjligheter var 
starkt begränsade. Han hade skickat samtliga våra brev till "Sociala 
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Centralnämnden" med motiveringen att processen vid nämnden är 
skriftlig men att den vid tingsrätten däremot är muntlig. 

Träff med socialinspektör NH.. fosterhemsinspektör JA. och psykolog 
FM. 
Beslutet att pojken L. skulle tillbringa julen hos fosterföräldrarna stod 
fast. Ingenting ändrades i sak. Tjänstemännen deklarerade att L. inte 
skulle flyttas från fosterhemmet och att psykologen skulle göra en 
kompletterande utredning i frågan. 

Vart tog breven till sociala centralnämnden vägen? 
Jag ringde till sociala centralnämnden och socialförvaltningen för att 
utröna vart breven tagit vägen, men förgäves. 

Januari 1981 
Klientens version av vårdnadsprocessen 
Utredaren ville ha ytterligare synpunkter från klienten gällande vård
nadsprocessen och då framför allt kring hur klienten S. såg på sig själv 
som förälder, vårdare och uppfostrare. Jag hjälpte honom med formu
leringar och innehåll. 

Vi besökte socialutredaren JB. 
Utredaren JB. hade gjort några sammanställningar av akter och register 
gällande klienten, som vi fick ta del av. Dock inte utredningen om in
terimistisk förmyndare och vårdnadshavare som fosterhemsinspektören 
anmält vid ett möte i november. På direkt fråga från klienten om hon 
läst utredningen och våra brev adresserade till "Nämnden" sade hon att 
hon gjort det, men att dessa brev inte var aktuella längre eftersom so
cialförvaltningen inte ämnade söka interimistiskt vårdnadskap för sonen 
L. 

Våra strävanden och intentioner att S. skulle bli interimistisk 
förmyndare och vårdnadshavare och att vi skulle komma i kontakt med 
en politisk nämnd för att delge kritik och missbelåtenhet med beslutet 
att klienten inte fick ha sonen hos sig under julhelgen hade fått ett 
snöpligt slut i tjänstemännens papperskorgar. Klientens brev ad
resserade till tingsrätten och till nämnden hade hamnat direkt hos de 
tjänstemän, som just varit föremål för kritiken. Dessa tjänstemän lade 
sedan breven åt sidan med motiveringen att de inte var aktuella längre. 
Klienten hade således ingen möjlighet att överklaga deras beslut och 
åtgärder. Han hade inte heller någon reell möjlighet att vända sig till en 
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politisk nämnd med sina kritiska synpunkter. Någon hjälp från sitt ju
ridiska ombud fick klienten heller inte. 

Hur skulle jag kunna förklara det inträffade för klienten? Eller var 
det så att klienten hade rätt; att tingsrätten, det juridiska ombudet, so
cialtjänstemännen och nämnderna "var" en och samma myndighet, 
nämligen "det sociala"? 

Hur kan något sådant här inträffa? Jag ville ha en förklaring 
Jag vände mig till Justisieombudsmannen (JO) med en skrivelse där jag 
ville att han skulle undersöka varför S. intentioner att komma i kontakt 
med relevant nämnd och att bli interimistisk vårdnadshavare ständigt 
förhalats av tjänstemännen. Jag ville också att JO granskade varför ett 
brev som var adresserat till en politisk nämnd hamnade direkt hos 
tjänstemännen. JO svarar den 16/2 1981; att ärendet avskrivs p.g.a. de 
upplysningar han fatt från socialförvaltningen. Jag ringde till JO. Det 
visade sig snart att tjänstemannen på JO inte ens hade läst hela brevet 
och ännu mindre bilagorna. Men han hade ringt till någon tjänsteman 
på socialförvaltningen och fått uppgifter om att det inte fanns någon 
anledning anta att något fel hade begåtts. 

Brev till Rättshiälpsnämnden. Klienten begär en nv advokat 
På uppdrag av klienten skrev jag till Rättshjälpsnämnden och yrkade på 
att klienten S. skulle få ett nytt juridiskt ombud. Som anledning angav 
jag att S. helt hade förlorat förtroendet för ombudet LE. på grund av 
det inträffade med breven och på grund av dennes passivitet. 

Svar från Tingsrätten 
Rättshjälpsnämnden frågar tingsrätten, som frågar socialförvaltningen, 
som meddelar att utredning pågår. Tingsrätten avslår således fram
ställningen. 

Brev till Vårddeleeerade 
Först i januari fick vi klart för oss att det varken var sociala central
nämnden eller distriktsnämnden som var beslutande i vårdnadsfrågor 
utan en specialnämnd, nämligen "vårddelegerade". För att vara säker 
på att klientens brev denna gång skulle nå dessa nämndsledamöter ad
resserade vi breven till samtliga fyra ledamöters personliga adresser. 
Brevet gav en kort presentation av ärendet och av svårigheterna att 
komma i kontakt med nämnden. Vidare så yrkade klienten på att jag 
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kraftigt skulle betona tjänstemännens godtyckliga handläggning och att 
nämnden seriöst borde behandla ärendet vid sitt nästa sammanträde. 

Mars 1981 
Resultat av brevskrivandet blev att klienten S. i realiteten inte hade 
något juridiskt ombud alls. Skulle han själv välja ett juridiskt ombud, 
måste han räkna med en kostnad på 4-5000 kronor. Jag visste ej om 
klienten skulle kunna göra detta. 

Träff med vårddelegerade 
Mötet inställdes p.g.a. att utredaren JB. hade semester. 

Träff med klientens nva juridiska ombud SK. 
Under den gångna veckan hade klienten engagerat ett nytt juridiskt 
ombud. Hon gav ett positivt intryck. Hon var beredd att hjälpa klienten 
efter klientens önskemål. Hon trodde inte på någon framgång for klien
ten hos vårddelegerade, men väl hos tingsrätten. Vi gick igenom vård
nadsutredningen och enades om att träffas hos vårddelegerade kom
mande vecka, 15 minuter före sammanträdet. 

April 1981 
Klienten vände sig till några dagstidningar med sina problem. Redak
törerna tyckte att hans uppgifter saknade tilltro. Jag beställde tid hos en 
redaktör på DN och hos en på SvD. Jag fick möjlighet att presentera 
några av problemen med "vårdnadsfrågor och tvånget inom vården" 
och överlämna en del av mitt material. Redaktörerna kunde inte pub
licera något just då men lovade återkomma med "vårdnadsfrågan" 
senare under året. Detta var inte till någon direkt hjälp för klienten S., 
men bidrog möjligen med tiden till visst bränsle i den massmediala de
batten om tvånget inom vården. 

Jag ringer till ordföranden för vårddelegerade 
På uppmaning av klienten ringer jag till ordföranden i vårddelegerade. 
Jag presenterar helt kort ärendet och min syn på vårdnadsfrågan. Jag 
sade vidare att det vettigaste i den uppkomna situationen vore om fa
dern fick såväl den juridiska som faktiska vårdnaden om sonen. Ord
föranden svarade att: "Vi kan inte bara utan vidare köra över socialför
valtningen och utredaren." 
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Träff med vårddelegerade 1981-04-24 
Enligt mitt förmenande gjorde klientens nya juridiska ombud en fin 
presentation av ärendet. Hon påpekade på ett klart och pedagogiskt 
sätt att de argument som utredaren och andra tjänstemän på förvaltnin
gen framförde som negativa fakta mot klienten endast var vaga indicier 
som inte kunde användas i en juridisk prövning av klientens lämplighet 
som vårdnadshavare. 

Vårddelegerade lät sig dock inte påverkas av denna plädering, utan 
beslutade i enlighet med utredarens och förvaltningens förslag. Dele
gerade ansåg att klienten S. ej hade förutsättningar att ta hand om 
sonen L. och att vårdnaden i stället skulle anförtros en "särskild förord
nad förmyndare och vårdnadshavare". 

Maj 1981 
Klienten har problem. Han har svårt att koncentrera sig, han kan inte 
sova, han har ont i magen och i ryggen. Han har enorma spänningar i 
kroppen och han kallsvettas. Han är i omedelbart behov av läkarvård. 
Han vägrar dock anlita en läkare eller psykolog i offentlig tjänst. Han 
misstänkte att offentligt anställda läkare samarbetade med socialför
valtningen. Skulle det uppdagas att han behövde psykologhjälp skulle 
han aldrig fa vårdnaden om sonen, trodde han. Jag försökte hjälpa 
honom, men förgäves. Någon vecka senare hittade han dock en läkare 
som hade tid att ta sig an honom. Detta var mycket tillfredsställande. 

Juli 1981 
Fosterföräldrarna hade vissa praktiska problem att ha pojken hos sig 
under hela semestern varför de kom överens med S. om att han skulle 
få ha sonen hos sig under tre veckor. Klienten S. tillbringade således 
sin semester tillsammans med sonen L. Det var en mycket lyckad se
mester enligt klienten. Han ville inte lämna tillbaka pojken till foster
hemmet efter semestern. Han tyckte det var onödigt i och med att han 
ändå skulle ta hand om pojken några veckor senare. Klienten S. var 
fortfarande helt övertygad om att tingsrätten skulle ge honom vård
naden om sonen. 

Augusti 1981 
Polishämtning av sonen L. 
Den 4/8 tränger sig polisen in i mitt hem och genomsöker huset och 
frågar familjemedlemmarna om någon vet var klienten S. håller sig 
gömd. Min fru och barnen stod frågande inför situationen. En vecka 
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senare hittade polisen klienten hos hans syster i Eskilstuna. Några so
cialarbetare och fosterföräldrarna var med vid hämtningen av pojken 
som blev ganska våldsam. 10 dagar senare fick klienten möjlighet att 
besöka sin son. Jag följde med honom till fosterföräldrarna. Pojken 
verkade mycket orolig. Han kröp ihop som en hund och gömde sig 
under en säng. Klienten böljade gråta. Vi gick därifrån. Tre veckor 
senare skulle vårdnadsärendet tas upp i Stockholms tingsrätt. Frågan 
var om klienten S. överhuvudtaget skulle orka vara med vid huvud
förhandlingen? 

Socialförvaltningens uppfattning av klienten 
S. som vårdnadshavare och förmyndare för 
sonen L. 

Hur får man en uppfattning om en annan människa? 
I kapitel:2 "Teoretiska utgångspunkter utifrån symbolisk interak-
tionism" har jag på ett generellt och teoretiskt plan beskrivit vissa 
svårigheter att uppnå förståelse av den andra aktören i en asymmetrisk 
interaktion. Här nedan följer ett empirisk inriktat resonemang gällande 
mitt konkreta ärende och förståelsen av klienten S. 

När jag första gången, tillsammans med klienten S., gick till familje
sektionen på socialförvaltningen och träffade några socialarbetare, som 
arbetade med fallet, kunde jag konstatera att de hade en negativ 
inställning till klienten S. som vårdnadshavare och förälder. Enligt 
klienten brydde sig inte tjänstemännen om att ta reda på hur han egent
ligen fungerade med sin son, utan etiketterade honom som en "bråkig 
och lat svartskalle med dålig skolbakgrund och med tvivelaktiga mora
liska kvaliteter". Här uppstår den mer generella frågan: Hur får man en 
riktig och relevant bild och uppfattning av en annan människa? Och 
mer specifikt och konkret; Hur har tjänstemännen på familjesektionen 
fått sin första bild av klienten S.? Hur kan denna uppfattning förändras? 

När man sammanställer journaler, akter, polisregister, rapporter och 
olika uttalanden från tjänstemän som tidigare har hafi kontakt med 
klienten S. blir bilden oerhört negativ. Den enskilde tjänstemannen har 
således allt detta i sitt bagage, när han träffar klienten för att diskutera 
både den långsiktiga vårdnaden och en enskild detalj som vårdnaden 
under en helg. Klienten spär dessvärre på tjänstemännens negativa 
uppfattningar. Han bryter mot nästan alla regler som en invandrare i en 
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socialhjälpssituation bör följa.95 Klienten S. uppträder varken försiktigt 
eller anständigt. I stället är han arrogant och lite vulgär. Han är inte 
ödmjuk och ger alltid svar på tal. Han döljer inte den armeniska 
traditionen och kulturen och tar inte oreflekterat emot den svenska. 
Han tror sig veta bättre än många svenskar och t.o.m. bättre än sven
ska myndigheter. Han kör omkring i en flott bil, men betalar inte böter 
och skatter och lever ibland på socialbidrag. Han har inte levt laglydigt 
eller annars klanderfritt. Han är en karl som har ringa erfarenhet av 
barn, men som ändå gör gällande att han kan ta hand om och uppfostra 
sin son. Vad ska man tro om honom? 

Tjänstemännen på förvaltningen har således en negativ uppfattning 
av klienten S. Negativ i den bemärkelsen att de ser S. som en suspekt 
individ, som inte försöijer sig på hederligt arbete utan utnyttjar sam
hällets sociala rättigheter i form av sjukpenning och socialbidrag på ett 
otillbörligt sätt. Därutöver har man uppfattningen att han utnyttjar 
kvinnor i allmänhet samt sin f.d. libanesiska fru i synnerhet och att han 
just nu (1980) utnyttjar sin fästmö på ett egoistiskt sätt. Man upplever 
att han använder sonen L. som ett slagträ i vårdnadsprocessen för att 
vinna personliga fördelar. 

Klientens attityd till socialförvaltningen och dess tjänstemän är lika 
negativ som förvaltningens attityd till honom. För att illustrera klien
tens inställning till kvinnliga tjänstemän vill jag ge ett par exempel. 
Utredaren hade antytt, vid något tillfälle, att hon skulle ta upp ärendet 
till diskussion på inspektörskonferensen. Detta föranleder klienten att 
ställa följande fråga: "När ska du prata med dina väninnor om det här?" 
Vid ett annat tillfälle blev klienten arg på utredaren och sade: "Jäkla 
kärring, du ska inte tro att du kan bestämma över mig". Till mig säger 
han att han har mycket svårt att förstå och förlika sig med att 
"kärringar" kommer hem till honom och snokar i allting och sen ska de 
också bestämma om han kan ta hand om sin son eller inte. 

Klienten S. har således, utöver negativa erfarenheter från tidigare 
kontakter med socialförvaltningen, också fördomar gentemot kvinnor 
som tjänstemän eller rättare sagt kvinnors möjlighet att bedöma en man 
från andra utgångspunkter än just som kvinna. 

Vidare så har klienten en felaktig uppfattning om socialförvaltnin
gens legitima rättigheter och uppgifter i vårdnadsfrågor. Klienten jäm

95 I alla fell om man får tro professor Fredrik Barths illustrativa artikel i 
Norska Dagbladet den 14 februari 1980, om det idealiska invandrar- och 
socialhjälpstagarbeteendet. 
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för socialförvaltningen med Röda korsets arbete i Libanon. Han tror att 
socialförvaltningens uppgifter är begränsade till att hjälpa enskilda 
individer utifrån den enskilde individens önskan och uppfattning. 
Klienten tror således att det är enskilda tjänstemän på socialförvalt
ningen som överskrider sina befogenheter och att de personligen mot
arbetar honom. 

Allt detta gör att klienten är negativt inställd till hela institutionen. 
Varje person från institutionen, d.v.s. alla som har med vårdnadsfrågan 
att göra, kommer att mötas av misstänksamhet. Det förefaller för mig 
mycket svårt, för att inte säga omöjligt, för en tjänsteman från so
cialförvaltningen att vinna hans förtroende. Och utan förtroende kan de 
inte lära känna honom. Socialförvaltningen gör dock här ett försök 
med en relativt omfattande vårdnadsutredning. Men varken utrednin
gen eller mötena mellan klienten och tjänstemännen ändrar förvaltnin
gens inställning i vårdnadsfrågan. Socialförvaltningen föreslår tingsrät
ten att någon annan än fadern ska ha vårdnaden om sonen. 

Utdrag ur akter, journaler och olika register 
Utdrag ur rikspolisregistret beträffande klienten S.: 

1970 dömdes han för brott mot rusdrycksförsäljningsförordningen. 
1970 dömdes han för bedrägeri. 
1972 dömdes han för olovlig rusdrycksförsäljning vid nio olika 

tillfallen. 
1974 dömdes han för vårdslöshet i trafik, samt olovlig körning. 
1977 dömdes han för olovlig körning begången 1976. 
1979 dömdes han att betala resterande underhållsbidrag 8 823 kronor 

och diverse böter 5 000 kronor 
1980 utmätning i överskjutande preliminär skatt p.g.a. diverse 

skulder. 

Av klientens socialregisterakt framgår följande: Klienten har under 
1977 och 1978 fatt viss socialhjälp till hyra och uppehälle. I mars 1978 
sökte klientens dåvarande libanesiska hustru kontakt med sociala ser
vicecentralen och bad om hjälp. Av daganteckningar framgår att kvin
nan flyttat ifrån mannen i böljan av mars 1978 då hennes liv tillsam
mans med honom var helt outhärdligt. Mannen brukade lämna henne 
flera dagar i sträck utan att ge henne några pengar och hade även läm
nat henne ensam när hon låg sjuk. Hustrun fick hjälp till sitt uppehälle 
och hon flyttade hem till sin lärarinna i svenska. Hon fick senare hjälp 
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till advokatkostnader för skilsmässa samt till hemresa till Libanon i 
slutet av april 1978. I böljan av 1979 sökte klienten ekonomisk hjälp 
för en hyresskuld, men fick avslag på detta då han hade realiserbara 
tillgångar i form av en bil. 

Klienten och R. (pojkens mor) hade också de en mycket kon-
fliktfylld relation. Klienten S. hade under 1977 gift sig i Libanon och 
tagit med sin nya hustru till Sverige, men vistades trots detta mestadels 
hos R. och sonen. Efter skilsmässan från sin libanesiska hustru 1978 
ifrågasatte S. faderskapet för L. S. anklagade hennes broder för fader
skapet. 

I månadskiftet jan-feb 1979 bedömde man situationen för sonen L. 
så allvarlig att ordförandebeslut om omhändertagande för utredning 
enligt 30§ BVL gjordes. Ingen av föräldrarna ville samarbeta varför 
hämtningen av L. blev dramatisk. Pojken fördes till jourfosterhem den 
7 februari 1979. Den 1 mars 1979 omhändertogs L. för samhällsvård 
jml. 25a och 29§§ i Barnavårdslagen (BVL). 

Sociala ärenden gällande klienten S. och hans libanesiska hustru HL 

77-12-09 Familj , ett par utan barn som gifte sig i september i 
Libanon. Mannen är sedan februari -76 sjukskriven 
p.g.a.ryggbesvär. 
Paret söker socialhjälp: 2 455 kronor. 

78-01-01 Sökt socialhjälp till hyra och glasögon. 
78-01-27 Sökt socialhjälp 922 kronor. 
78-02-27 Sökt socialhjälp 922 kronor. 
78-03-07 Hustrun H. söker hjälp på socialexp. Hemställan: Hjälp 

till advokatkostnader i samband med skilsmässa, 
hemresa till Libanon samt uppehälle i avvaktan på 
hemresa. Omständigheter: Hustrun sökte upp mig denna 
dag och berättade att hon hade brutit upp från sin man 
och flyttat hemifrån. Hon berättade att under de fem 
månader som hon har varit i Sverige har hennes liv varit 
outhärdligt. Hennes man lämnar henne i flera dagar i 
sträck utan att ge henne några pengar. Nyligen skar sig 
kvinnan i handen och blev sjuk p.g.a. en infektionen i 
handen, hon låg hemma med hög feber. Då mannen 
kom hem, efter två dagars frånvaro, brydde han sig inte 
om att skaffa hjälp till kvinnan trots att hon bad honom 
om det. I stället lämnade han henne på nytt. Mannen har 
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sagt till kvinnan att hon är mindre värd än en stol för 
honom och att hon bara har att lyda honom vad han än 
gör. Kvinnan fann då att hon inte längre kunde leva 
tillsammans med mannen. Hon lämnade hemmet 
lördagen den 4 mars. Hon flyttade då hem till sin 
lärarinna i svenska. Kvinnan har fatt en tid på allmänna 
advokatbyrån i city den 10 mars. 
Beslut: Uppehälle 14 dagar, 427 kronor. 

79-02-05 Mannen söker socialhjälp. Avslag p.g.a. nyköpt bil värd 
40.000 kronor. 

Socialt ärende, soc.ass. SL. 
Ärendet aktualiserades enligt Barnavårdslagen den 13 juli 1978 genom 
en anmälan från barntillsynsavdelningen. Vad gäller barnets beteende 
uppgavs att barnet aldrig grät eller svarade emot. Den 12 oktober 1978 
fick ärendet bero. 

Ärendet aktualiserades åter den 1 november 1978 av sociala ser
vicecentralen med anledning av att modern under ett antal telefonkon
takter med servicecentralen varit berusad, samt med anledning av in
kommen rapport från socialjouren. 

Ärendet har varit aktuellt för socialhjälp under 1976 och 1977, R. 
och S. bodde tillsammans fram till hösten 1976, paret fick en son till
sammans. Modern är nu ensamstående. 

Den 27 oktober 1978 och den 28 oktober 1978 besöker social
jouren modern efter anmälan från S. 

Den 28 oktober 1978 åker socialjouren till Älta där de påträffar mo
dern i en lägenhet tillsammans med en man som har hjälpt henne med 
mat och med att sköta pojken. Barnet ger ett välskött intryck och sover 
under besöket. Samtidigt som man upplever ett beroende mellan R. 
och S. har de också djupa konflikter med varandra. R. uppger att hon 
tidigare blivit hotad och har fått stryk av honom. Hon känner sig 
trakasserad och blir psykiskt nedgången i sin kontakt med honom. 

Hösten 1978 överklagade klienten S. faderskapsdomen avseende 
pojken L. Han framhöll att det istället kunde vara R:s bror som var far 
till barnet. Tingsrätten har nu i januari 1979 lämnat faderns överkla
gande utan bifall. 

Under julhelgen tog S. struptag på R. varvid märken uppstod. Den 
29 januari 1979 anmäler R. S. till polisen för mordhot vilket resulterar i 
att han blir anhållen. Enligt R. hade han under ett telefonsamtal hotat 
krossa hennes huvud. 

101 



Klienten S. har nu blivit släppt och R. är orolig över vad som kan 
hända. R. är berusad, hon är uppriven och förvirrad. Utredaren 
bedömer att det ej är lämpligt att sonen L. kommer hem under nu
varande omständigheter utan kommer överens med modern om att han 
under natten skall få stanna kvar hos dagmamman. 

Den 1 februari 1979 samtalar utredaren med R. per telefon och hon 
accepterar att låta sonen L. stanna kvar hos dagmamman även under 
helgen. Utredaren finner R. vara i mycket dåligt skick. Hon berättar att 
S. ringt upp henne tidigare. Utredaren accepterar ej att hon tar hem L. 
under rådande omständigheter. Hon förefaller också lättad över att han 
är hos dagmamman även om hon säger att hon saknar honom. 

Den 2 februari 1979 meddelar dagmamman att R. och S. har hämtat 
sonen L. hos henne samt sagt att de skall åka bort under helgen. Man 
anser det ej lämpligt att L. vistas tillsammans med modern och S., med 
tanke på de konflikter som finns emellan föräldrarna med t. ex. mord
hot. 

Den 2 februari 1979 beslutade ordföranden att omhändertaga 
pojken L. för utredning enligt 30§ BVL då hans fysiska och psykiska 
hälsa tydligen är utsatt för fara. 

Stockholms Tingsrätt den 16 januari 1980. Protokollförare tingsnotarie 
DP: 
R. och S. har under senare tid endast umgåtts sporadiskt. L. är om
händertagen. Skälet härtill är de nervproblem den uppslitande fader
skapsprocessen orsakat R. Modern känner inte till faderns kontakter 
med sonen. Fadern är, enligt moderns mening, inte lämplig som vård-
nadshavare på grund av spritproblem. Han är tidigare straffad för 
spritlangning och hans kunskaper i svenska är mycket begränsade, vil
ket kan hämma barnets utveckling. S. bekräftar att han dömts till 
fängelse 1973. 

Utdrag ur olika utredningar gällande vårdnaden 
Utredning från fosterhemsinspektören 
För två år sedan förnekade S. mycket starkt faderskapet till pojken. 
Numera träffas de cirka en gång per månad. När pojken kommer till
baka är han nervös och orolig. Fadern betraktar sonen L. som en 
vuxen. L. kan ta skada av detta i framtiden. Fadern har inte tillräcklig 
insikt och förståelse för barns elementära behov. Fadern har mycket 
allvarligt anklagat fosterföräldrarna för att ha misshandlat L. Modern 
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har sagt att vad som än hände fick fadern absolut inte anförtros vård
naden om L. Hon ansåg honom som absolut olämplig för uppgiften. 

En vuxen halvsyster till L. har anmält intresse för att bli interimistisk 
vårdnadshavare och förmyndare för pojken. Hon har starka käns
lomässiga band till L. och har haft regelbunden kontakt. Dessutom 
känner hon väl förhållandena kring L. 

Yttrande från socialinspektören 
Sedan hösten 1979 har socialinspektören NH. träffat S. regelbundet. I 
ett första skede var det fråga om att S. skulle ta upp kontakten med L. 
i fosterhemmet. Efterhand utvecklades det till en mer regelbunden kon
takt. 

I norra Norge åkte S. av vägen med bilen och både S. och L. fick 
tillbringa en vecka på norskt sjukhus. 

Modern har sagt att S. inte var att lita på, att vi inte skulle tillåta att 
S. hade L. hos sig. Hon tyckte att L. skulle växa upp i fosterhemmet. 

NH.: L. mår utan tvekan bäst av att växa upp i fosterhemmet. S. har 
vare sig tid eller kraft för den faktiska vården. Han har inte insikt om 
barns elementära behov. Det har varit ytterligt svårt att reglera kontak
ten med fosterföräldrarna och L. S. drivs av ett behov av att hävda sig, 
han har i trängda lägen visat prov på irrationellt handlande, t.ex. 
vägrade han att lämna ifrån sig sjukhusjournalen. S. behov att hävda 
sig, hans starkt begränsade insikt i barns behov, det faktum att han 
aldrig stadigvarande levt med och tagit hand om L. gör att den direkta 
vården inte bör anförtros honom. 

Utredning från psykologen om sonen 
De ömtåliga dragen i hans personlighet hör ihop med hans tidigare 
traumatiska upplevelser av konflikter mellan föräldrarna, separationer 
och dylikt. Han har därför en stor känslighet för separationer och lo
jalitetskonflikter. Man kan befara att ytterligare separationer är de
struktiva för hans utveckling. 

Jag anser det därför väsentligt att han far vara kvar i den trygghet 
han har i nuvarande situation, att bo i fosterhemmet och med regelbun
den kontakt med sin pappa. Fosterföräldrarna är helt inställda på att 
samverka. 

Socialsekreterarna WJ. och ÅM. sociala servicecentralen 
Dessa tjänstemän har vid personligt sammanträffande i oktober 1980 
uppgivit: 
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Man hade under sommaren och hösten flera kontakter med R. och S. 
R. skyllde många av sina problem på S, bl a att hon blev misshandlad 
av honom. Hon uppgav bl. a. att han sparkat henne i magen under 
graviditeten. Man fick den uppfattningen att föräldrarna, trots att de 
var separerade, sedan länge hade mycket kontakt med varandra och en 
problemfylld relation. 

S. var mycket svartsjuk och hade stort behov av att kontrollera om 
R. hade andra män. Under hösten 1978 ifrågasatte han faderskapet för 
L. och anklagade R:s broder för att vara far till pojken. Anklagelsen 
verkade egendomlig och R. tog saken mycket hårt. 

Det framkom att S. i sin kontakt med sonen var rätt tafatt. Han 
verkade ovan vid barn och hade svårt att klara den praktiska sidan. 
Han verkade inte heller ha någon uppfattning om barns behov och var 
auktoritär mot L. 

S. hade svårt att samarbeta med dagmamman och det blev en hel del 
konflikter mellan dem. 

R. ville inte alls att S. skulle ta hand om sonen, då hon ogillade hans 
uppfostringsmetoder och även anklagade honom för att ha spritprob
lem. Situationen bedömdes i böljan av februari 1979 så akut och all
varlig att L. omhändertogs och placerades i jourfosterhem. R. var 
mycket positiv till fosterföräldrarna och hon uttryckte flera gånger sin 
önskan om att L. skulle få växa upp där. 

• 
Barnavårdsutredaren JB. socialförvaltningen. Yttrande: 
Ärendet gäller 4 1/2 årige L. Föräldrarna S. och R. har ej varit gifta 
med varandra, men sammanbott några år före sonens födelse och i kor
tare och längre perioder efter hans födelse. Modern har under en följd 
av år haft alkoholproblem, så även under de år L:s föräldrar samman
levde. I perioder var hon dock bättre, speciellt före och efter L:s 
födelse. I böljan av år 1979 omhändertogs L. för samhällsvård på 
grund av moderns bristande förmåga att fostra honom genom hennes 
alkoholberoende, samt föräldrarnas inre stridigheter. L. placerades i 
februari 1979 i ett jourfosterhem. I slutet av mars 1979 fick han 
komma till sina nuvarande fosterföräldrar M. och LA i Kista. L. har 
anpassat sig mycket bra där. Han har utvecklats fint och har en mycket 
nära och varm relation, speciellt till fostermodern. Detta är mycket 
påtagligt när man ser dem tillsammans och har bekräftats av den psy
kologiutredning av L. som gjorts. Modern var nöjd med fosterhemmet 
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och har tidigare uttryckt en önskan att sonen skulle växa upp där. 
Fadern har efter omhändertagandet själv velat ta hand om sonen och 
därför begärt att få den juridiska vårdnaden överflyttad till sig. I sep
tember 1980 avled modern innan jag hunnit få någon kontakt med 
henne i vårdnadsfrågan beträffande pojken L. 

Fadern har under utredningstiden agerat mycket ivrigt för att få 
vårdnaden om sonen, vilket för hans del skulle innebära att han också 
själv skulle ta hand om honom. Jag hyser ingen tvekan om att sonen är 
viktig för fadern, men det är mera frågan om faderns behov som skall 
tillfredställas genom sonen. Jag har också förståelse för att det är vik
tigt för fadern att få överföra sin kultur och dess traditioner till sonen. 

Med tanke på L:s bästa känner jag tveksamhet beträffande faderns 
lämplighet att kunna ta hand om sonen och ge honom den stabilitet och 
kontinuitet han behöver för sin trygghet och utveckling. 

Fadern har som invandrare givetvis hafi stora svårigheter att finna 
sig tillrätta i det svenska samhället och han fick en dålig start genom de 
"langningsbrott" han gjorde sig skyldig till med fängelsevistelse som 
påföljd. S. klarade senare inte av ett samliv med R. och inte heller med 
den hustru han tog till Sverige från sitt eget land. Hans ifrågasättande 
av faderskapet gör mig också tveksam beträffande hans verkliga en
gagemang i och förmåga att ta ansvar för sonen. Fadern har även haft 
uppenbara svårigheter på arbetsmarknaden på grund av lågkonjunktur 
och dålig rygg och har under de senaste åren genomgått rehabilitering 
och arbetsmarknadsutbildning. 

Fadern har haft svårt att samarbeta omkring L., det har gällt den ti
digare dagmamman, handläggande assistenter på servicecentralen och 
nu fosterhemmet och fosterhemsinspektören. Fadern har inte haft för
måga att se till vad som är bäst för pojken utan utgår från sina egna 
behov. 

L. har under sina tidigare barnaår farit illa många gånger på grund 
av de otillfredsställande förhållandena i hemmet. Han har hos foster
föräldrarna funnit trygghet och värme och är synnerligen fästad vid 
fostermodern, samtidigt som han har de olika föräldrarollerna klara för 
sig. Att nu rivas upp från fosterhemmet för en flyttning till fadern som i 
längden kommer att få svårigheter att klara den faktiska vården av 
sonen skulle med all säkerhet skapa allvarliga problem för L. Fadern 
har ingen insikt om att det bästa för L. är att bli kvar i fosterhemmet 
med fadem som ett komplement. Det enda fadern skulle kunna accep
tera är ett armeniskt fosterhem. 
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Jag finner därför med stöd av vad som framkommit i ovanstående 
utredning att fadern ej bör föreslås som vårdnadshavare för sonen utan 
att särskilt förordnad förmyndare tillsätts för att därigenom trygga L:s 
fortsatta placering i fosterhemmet. Detta är enligt min mening det bästa 
för barnet. Som lämplig och villig för detta uppdrag föreslås L:s 
halvsyster i Helsingborg. 

Stockholm 1981 

JB 
socionom, socialsekreterare vid familjerättssektionen. 

• 
Förslag till beslut från socialförvaltningen: 
Avgivande av yttrande till Stockholms Tingsrätt att fadern inte torde 
ha förutsättningarna att ta hand om pojken och att det är mest förenligt 
med barnets bästa att vårdnaden anförtros åt en utomstående särskilt 
förordnad förmyndare och vårdnadshavare. Pojkens äldre halvsyster i 
Helsingborg är lämplig för uppdraget och har förklarat sig villig att 
åtaga sig det. 

Stockholm 1981 

Socialnämnden/Vårddelegerade 

• 
Sammanfattning 
I detta kapitlet har jag beskrivit två bilder eller uppfattningar av klien
ten S. och den sociala vårdnadsprocessen gällande klientens son L. 
Framställningen har varit deskriptiv. Först beskrev jag händelseförlop
pet och klienten med direkt utgångspunkt i mina dagboksanteckningar. 
Den beskrivningen gjordes från klientens perspektiv och förståelsehori-
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sont. Jag tog upp det som var relevant i sammanhanget och som kan 
vara av betydelse i den analys som följer. Den process som jag 
beskrivit och deltagit i som observatör har varat i ca ett år, från hösten 
1980 till augusti 1981. 

Den andra bilden av klienten S. och vårdnadsprocessen är socialför
valtningens. Jag kunde relativt snabbt konstatera att förvaltningen hade 
en negativ uppfattning av klienten S. som vårdnadshavare och förälder. 
Den uppfattningen ändrades inte av den relativt omfattande 
vårdnadsutredningen, i stället förstärks den negativa bilden. Ett tiotal 
socialarbetare har varit involverade i vårdnadsprocessen. Det är således 
ett gediget material som socialförvaltningen har som grund när man 
sommaren 1981 föreslår tingsrätten att någon annan än fadern ska vara 
vårdnadshavare och förmyndare för sonen. Socialarbetarna tror inte att 
klienten S. varken vill eller kan ta hand om sin son. 

De här två beskrivningarna kommer att utgöra den empiriska grund
stommen i den framställning som följer. 
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5. VÅRDNADSPROCESSEN 

Begreppen målrelatering, institutionalisering och bristande symbol-
signifikans är beskrivna i min teoretiska genomgång. Där har jag också 
angivit att begreppen har en viss teoretisk hemvist i symbolisk interak-
tionism. I kapitel 3 har jag beskrivit och definerat begreppen mer 
konkret utifrån mitt empiriska material. I detta kapitel ska jag försöka 
visa att vårdnadsprocessen kan karaktäriseras som en målrelaterad och 
institutionaliserad asymmetrisk interaktion mellan klienten S. och so
cialförvaltningen samt att symbolerna, d.v.s. språket utgör en viktig 
faktor. Beskrivningen avser att skapa struktur och stadga åt det fort
satta analysarbetet. 

Jag inleder med att ställa frågan vad de interagerande aktörerna har 
för målsättningar i vårdnadsprocessen? Därefter diskuterar jag betydel
sen av och innebörden i att interaktionen mellan klienten och socialför
valtningen är institutionaliserad. Avslutningsvis berörs den betydelse 
det får för händelseförloppet att klienten brister i språkförståelse. 

Målrelatering 

Mötena mellan klienten S. och socialförvaltningen har varit målrelate-
rade på två sätt. För det första har socialförvaltningen vissa mål med 
verksamheten. Dessa mål bygger på vissa värderingar och antaganden 
om samhället och om medborgarna. Oftast är sådana värderingar im
plicita. Att de grundläggande värderingarna är dolda innebär att man 
måste tränga igenom en ytstruktur bestående av tillsynes självklarheter 
och axiomatiska förhållningssätt, för att kunna blottlägga och visa den 
samhällsyn, människosyn och kunskapssyn som är förhärskande. Något 
förenklat kan man dock säga att syftet med det sociala arbetet är att 
hjälpa, kontrollera eller på något annat sätt påverka utsatta människors 
livssituation.96 

96 "Enligt definitionen skulle syftet med socialt arbete vara, att åstadkomma 
forändringar av icke önskvärda förhållanden/tillstånd till önskvärda sådana. 
Dessa förändringar åstadkommes genom någon verksamhet, som grundas på 
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I detta konkreta fall har verksamheten resulterat i en viss hjälp till 
klienten S. i form av socialbidrag och samtal. Denna hjälpverksamhet 
har ägt rum långt innan vårdnadsprocessen kom i gång i januari 1979. 
Allt detta enligt klientens egna uttalanden och utdrag ur sociala register 
och akter. 

Under det år som jag var involverad i processen har förvaltningens 
agerande gått ut på att kontrollera och påverka klienten S. Kontrollen 
har bestått i att undersöka hur han bor, handlar, lagar mat, städar, hur 
mycket pengar han tjänar, vad han köper för pengarna eller om han 
sparar, om han har vänner, föräldrar eller syskon som har pengar, vad 
han har för fritidsintressen, klädsel och uppförande, var han brukar gå 
och dansa, om han har någon fästmö och om han tänker gifta sig, 
många frågor om relationer till föräldrar och syskon och om han an
vänder alkohol etc. Kontrollen har utövats av utredaren, men också av 
andra tjänstemän på familjesektionen, genom de möten klienten hafi 
med dessa och genom de kontakter de haft med klientens närmaste. 

Påverkan har innehållsmässigt bestått i att försöka förmå klienten S. 
att acceptera att sonen tas ifrån honom. Detta är innebörden i tjän
stemännens förslag. De föreslår att sonen ska växa upp i ett svenskt 
fosterhem och att någon annan än fadern utses till förmyndare och 
vårdnadshavare. Därigenom skulle klientens möjligheter att uppfostra 
och påverka sonens utveckling i praktiken försvinna eller i alla fall 
radikalt försvåras. Det är klienten medveten om och han vill på intet 
sätt acceptera detta. Han tycker att tjänstemännen nonchalerar hans 
religiösa och kulturbundna önskningar, t.ex. när det gällde familjefi-
randet av julhelgen. Socialförvaltningen ser inte "kulturöverföring" som 
ett reellt problem i den här vårdnadsprocessen. Frågan diskuteras 
överhuvudtaget inte. Klienten S. förmår aldrig väcka intresse eller 
diskussion på den här punkten. Vårdnadsutredaren nämner dock några 
sådana önskningar från klienten i den färdiga vårdnadsutredningen. 

Min utgångspunkt är att socialarbetaren fungerar som samhällets 
förlängda arm med uppgift att hjälpa, kontrollera och påverka män
niskor i utsatta situationer. Jag ser hans agerande enbart som ett ut
tryck för hans arbete som samhällsavlönad tjänsteman. Hans privata 
intressen och intentioner bortser jag ifrån. 

påstått kunnande och erfarenhet och följer därigenom vissa regler eller 
bestämmelser som fotas på detta kunnande och denna väl prövade erfaren
het." Sandberg, J., Morén, S. & Nygren, L. Tre röster om socialt arbete. In
stitutionen för socialt arbete, rapport:33. Umeå Universitet, 1990. sid:4. 
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Påverkan på klienten S. från socialförvaltningen sker bl. a. genom att 
tankar och attityder som är riktiga enligt tjänstemännen belönas med 
gillanden och positiva antydningar. Dessa antydningar går ut på att 
klienten kanske får träffa sin son oftare i fortsättningen och kanske får 
vårdnaden om honom, om han sköter sig riktigt bra. På motsvarande 
sätt straffas beteenden, tankar och attityder som är felaktiga enligt 
tjänstemännen, eller så nonchaleras de helt och hållet. Jag återkommer 
till denna påverkansprocess i avsnittet om stämpling av klienten på 
socialförvaltningen. 

Mötena har också varit målrelaterade utifrån klientens utgångspunk
ter. I första skedet ville klienten ha hjälp från socialförvaltningen för 
fästmön R. på grund av hennes alkoholism. Klienten S. var orolig både 
för fastmön R. och sonen. Efter det att sonen placerats på fosterhem 
och modern dött i alkoholförgiftning, ville fadern omgående ha både 
den faktiska och juridiska vårdnaden om sonen. Utöver denna mål
sättning ville S. träffa sin son så ofta som möjligt, medan han vistades i 
fosterhemmet. 

Klienten S. har mål med sitt agerande, men han är beroende av tjän
stemännen på förvaltningen för att nå sina mål. Han är tvungen att 
delta i interaktionen, till trots att tjänstemännen har en negativ bild av 
honom. Klienten upplever en oriktig och negativ bild av sig själv hos 
dessa. De äger rätt att definiera situationen, som här innebär en 
makthierarki och en beroendestruktur där han själv är den beroende 
parten och längst ner i hierarkin. 

Som jag tidigare påpekat har klienten en felaktig uppfattning av so
cialförvaltningens legitima uppgifter. Han tror att förvaltningens 
uppgifter begränsas till att hjälpa individer efter individernas egna ut
tryckliga önskemål. Vidare så tror han att det är enskilda tjänstemän 
som överskrider sina befogenheter och att dessa tjänstemän av person
liga skäl vill honom illa. Men däremot har han hela tiden en positiv 
uppfattning av socialförvaltningen som myndighet. Det är nödvändigt 
att uppmärksamma detta för att kunna förstå intentionerna bakom 
klientens uppträdande och handlande. 

Sammanfattning 
Här har jag beskrivit klientens kontakter med socialförvaltningen som 
målrelaterade såväl från förvaltningens sida som från klientens. Dessa 
mål är till en del diametralt motsatta. Förvaltningen vill att sonen även 
fortsättningsvis ska vara placerad i ett fosterhem, medan klienten själv 
vill ta hand om sonen. 
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Det finns också delmål i processen. Förvaltningen vill påverka klienten, 
bland annat genom de möten som arrangeras på förvaltningen, till att 
acceptera förvaltningens förslag och åtgärder. För övrigt kan sägas att 
aktörerna har en bristfällig och i många stycken felaktig uppfattning av 
varandras verkliga intressen och intentioner. 

Institutionalisering 

Den barnavårdande verksamheten vid våra socialförvaltningar är insti
tutionaliserad. Verksamheten kan inte förstås utan att de organisato
riska frågorna diskuteras. De rutiner och handlingsnormer som utveck
las underlättar och är helt nödvändiga för det praktiska arbetet. Men de 
ger också en spegling av samhällets värderingar, intressen och 
uppfattningar inte bara i dag utan även i ett längre tidsperspektiv. Re
produktionen av sådana institutionella rutiner och engagemang behöver 
inte ske på ett medvetet plan. Den nye socialarbetaren tar helt enkelt 
över begrepp, värderingar, praktiska handgrepp och rutiner som 
konstruerats tidigare.97 

Jag är medveten om att en vårdnadsprocess som denna inte behöver 
vara uteslutande determinerad och att socialarbetarna har ett personligt 
inflytande på det egna arbetet. I det här avsnittet kommer jag dock att 
helt och hållet hålla mig fast vid de institutionella aspekterna. Vidare så 
kommer jag bara att ta upp det som är relevant ur mitt interaktionis-
tiska perspektiv. 

Det kan konstateras att interaktionen mellan klienten S. och tjän
stemännen är institutionaliserad. Detta innebär en styrning av tjän
stemännens agerande, d.v.s. en styrning av deras roller som tjänstemän. 
Basen för denna styrning utgörs av lagar, förordningar och regelupp
sättningar. Därutöver finns där politiska strömningar, utbildad praxis, 
gemensamma diskurser och erfarenheter som har format professiona-
lismen och skapat det enhetliga "rollspelet" på förvaltningen. Denna 
enhetlighet får konsekvenser för interaktionen. Dels så innebär den att 
tjänstemännen förstår varandra, de kan hjälpa varandra och de upplever 
att de är i samma situation. Detta skapar ett kollegialt förhållande som 
innebär solidaritet även i situationer där tjänstemännen inte är överens. 

97 Lundström, T. Tvångsomhändertagande av barn. Rapport i socialt arbete 
nr: 61. Stockholms Universitet, 1993 
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En kraftfull och driftig inspektör kan driva igenom sin vilja. De andra 
kanske inte vill bråka och ställa till obehag. 

I sin avhandling redovisar Larsson och Morén (1988) ett empiriskt 
underlag som visar hur denna institutionalisering eller detta kollektiva 
tänkande genereras. Det är fråga om ett gemensamt förhållningssätt till 
kunskap och sociala problem. Detta förhållningssätt förmedlas och vid
makthålls i samspel mellan socialarbetare och deras arbetsledare. 

I detta kommunikationsflöde förmedlas koder och underliggande 
budskap; anvisningar om vilken verklighetsuppfattning som är legitim. 
I det studerade samspelet kunde avtäckas ett norm- och legitimerings
system, som vägledde aktörernas handlande, men som de inte kände 
till. Det öppna och uttalade syftet i det arbetsledande momentet hade 
samtidigt sina underströmmar, menar forskarna. 

Douglas (1987) driver här tesen att vårt tänkande är institutionali
serat och att vi måste tänka i redan givna klassificeringar. 
"Problemseendet" utgör ett exempel på en sådan klassificering som 
skapats för juridiska och administrativa kontrollsystem och inte för det 
sociala arbetet. 

Sunesson (1981) hävdar å sin sida att den regelstyrda handläggnin
gens form tenderar till att tränga sig in i det sociala arbetet och åter
skapa klientens underordning, beroende och hjälplöshet oberoende av 
om socialarbetarna strävar därtill eller inte. 

Men det är inte bara regelstyrningen som har betydelse för institu-
tionaliseringen utan även själva kollegialiteten. Här vill jag ge några 
exempel: I november hade klienten S. kontakt med en lokal social
assistent som han hade förtroende för, men efter ett telefonsamtal från 
socialinspektören på familjesektionen i Stockholms kommun, ville hon 
inte längre befatta sig med ärendet. Socialutredaren hade en negativ 
uppfattning av klienten S. när hon böljade sin utredning. Efter flera 
kontakter fick hon en något positivare bild av klienten. I vårdnads
utredningen kan man utläsa sådana skiftningar. Trots detta är det helt 
och hållet socialinspektörens bild, uppfattningar och intentioner som 
färgar förslaget till tingsrätten. 

Psykologens agerande eller brist på agerande kan också ses som ett 
uttryck för kollegialitet. Långt innan psykologutredningen påböljades 
sade socialinspektören att han skulle beställa en psykologutredning 
som visade att pojken L. inte kunde flyttas från fosterhemmet. Felak
tigheter i utredningen visar att den, i vart fall till en del, är en 
skrivbordsprodukt och ett hastverk. Psykologen skriver t.ex.: 
"Biologiska mamman avled i september 1980. Det är idag ett stort 
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problem att pappan ännu inte har tillåtit att L. fatt veta det" (sid 14 i 
utredningen). Men faktum är att några dagar innan psykologen träffade 
pojken L. hade pappan berättat att hans mamma var död. Att pojken 
verkligen förstod detta är klart eftersom han i sin tur berättade det för 
fostermamman. Psykologen skriver vidare i sin utredning att pappan 
har: "kommit med kraftiga anklagelser mot fosterföräldrarna." Enligt 
mitt förmenande borde inte psykologen stannat inför den första upp
levelsen från mötet (som jag redovisar på annan plats). Hon borde ha 
examinerat klientens uttalanden och avsikter mera seriöst. De största 
anmärkningarna mot den här psykologutredningen bör dock riktas mot 
det som inte finns där. Exempelvis borde det varit psykologens uppgift 
att belysa vilka konsekvenser det kan bli för sonen att mot faderns ut
tryckliga önskan och mening låta honom vara kvar i fosterhemmet och 
att någon annan än fadern skulle anförtros uppgiften att vara både 
förmyndare och vårdnadshavare. 

Jag är naturligtvis medveten om att resurserna är begränsade och att 
klienten redan tilldelats mycket av samhälleliga resurser i samband med 
vårdnadsfrågan. Jag menar endast att psykologresursen har använts för 
att stödja socialinspektörens uppfattningar i vårdnadsärendet snarare än 
att examinera själva problemet och plocka fram psykologiska fakta och 
synpunkter. Psykologens agerande och hennes utredning kan därför ses 
som ett uttryck för kollegialitet på institutionen. 

Institutionalisering innebär ett enhetligt beteende, solidaritet och 
grupptryck inom institutionen. Detta innebär att det inte är någon 
större idé för klienten att byta tjänsteman, d.v.s. söka hjälp hos någon 
annan tjänsteman än den han har blivit tilldelad. För klienten S. resul
terade hans försök att vända sig till andra socialarbetare och till några 
chefstjäntemän på avdelningen att dessa alltid hänvisade honom tillbaka 
till utredaren och till de tjänstemän som tilldelats ärendet. 

Det är inte heller vanligt att den hjälpsökande kan byta utredare, 
socialassistent eller juridiskt biträde i vårdnadsfrågor. Klienten S. hade 
framfört krav på att fa byta både utredare och sitt juridiska biträde men 
utan resultat. Hösten 1980 gick fosterhemsinspektören i pension. Detta 
ändrade ingenting i sak. Det kom en ny tjänsteman som fyllde rollen 
som fosterhemsinspektör. Man kan här anta att institutionaliseringen 
innebar en stark kontroll av den nya vikarierande rollinnehavaren Visar 
han inte upp ett acceptabelt rollbeteende blir han aldrig mer än just 
"vikarierande tjänsteman under en kort tid". Den nya vikarierande fos
terhemsinspektören valde att spela en underordnad och passiv roll i 
sammanhanget. Detta ökade ytterligare socialinspektörens möjligheter 
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att driva sin tes, att fadern ska inte ha vårdnaden om sonen. Institu-
tionaliseringen och kollegialiteten sträcker sig dock betydligt längre än 
till själva institutionen socialförvaltningen och dess formella gränser.98 

Låt mig ge några exempel: 

• Det visade sig snart att det juridiska ombud som klienten tilldelats 
samarbetade med socialförvaltningen. De brev som vi adresserade 
till ombudet, kom också till tjänstemännen på socialförvaltningen. 
De uppgifter som ombudet behövde skaffade han via utredaren på 
förvaltningen. 

• I brev till rättshjälpsnämnden begär klienten att få en ny advokat 
som ombud. Han anger som anledning att han helt förlorat förtroen
det för ombudet på grund av det inträffade med breven och på 
grund av ombudets passivitet. Rättshjälpsnämnden frågar tingsrät
ten, som frågar socialförvaltningen, som meddelar att utredning 
pågår. Klientens begäran avslås. 

• När modern dör vänder sig fadern till tingsrätten för att omgående 
fa vårdnaden om sonen. Rätten avslår begäran. Vid ett telefonsamtal 
till tingfiskalen meddelar denne att han ringt till utredaren på so
cialförvaltningen och att utredaren föreslagit fortsatt utredning. Han 
sade vidare att tingsrätten inte gör egna utredningar i sådana här 
fall, utan helt förlitar sig på socialförvaltningen. Som regel har 
tingsrätten inget annat material än socialförvaltningens omdömen 
och utredningar till sitt förfogande vid sitt ställningstagande i vård
nadsfrågor. Detta förklarar varför tingsrätten nästan alltid följer 
socialförvaltningens rekommendationer.99 

• När klienten klagar hos JO svarar denne att utredning pågår och 
hänvisar för övrigt till Länsstyrelsen. 

98 Med "formella gränser " syftar jag på de ekonomiska och personella re
surser som finns angivna i socialnämndens budget. Formell gräns är således 
relaterad till budgettekniska realiteter och politiska styrmöjligheter. 

99 Vid min genomgång av ett 30-tal vårdnadsärenden vid Stockholms 
tingsrätt, 1980, visade det sig att endast fyra ärenden avvek från socialför
valtningens rekommendationer. 
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• Socialborgarrådet meddelar att eftersom både JO och Länsstyrelsen 
svarat på samma skrivelse bör man anse frågan utagerad. 

• Länsstyrelsens sociala enhet hänvisar till den pågående utredningen 
och betonar att inget olagligt har begåtts. 

• Ordföranden i vårddelegerade menade att man inte bara kan "köra 
över utredarens och förvaltningens ståndpunkter". 

Sammanfattning 
Lagar och förordningar, solidariteten och grupptrycket skapar ett en
hetligt rollmönster och en kollegialitet, som ger socialförvaltningen en 
stark ställning gentemot klienten. Den här ställningen stärks ytterligare 
genom att andra myndigheter såsom länsstyrelsen och domstolarna 
måste förlita sig på de utredningar som socialförvaltningen låter ta 
fram. Vi kan konstatera att interaktionen mellan klienten och socialför
valtningen är institutionaliserad och att institutionaliseringen sträcker 
sig långt utanför socialförvaltningens formella gränser. 

I själva hanteringen av vårdnadsärendet och i behandling av klienten 
S, kan man se eller ana ett visst bestämt förhållningssätt till verk
ligheten och till det sociala arbetet som sådant. Det är en rationell 
världsbild som förmedlas och som manifesteras i det konkreta sociala 
arbetet, bl. a. genom dess betoning av det kausala resonemanget, den 
temporala arbetsgången och det instrumentella synsättet på det sociala 
arbetet och klienten. Denna metod och dessa premisser konserveras av 
institutionen och internaliseras av dess aktörer. Institutionaliseringen 
tenderar låsa fast de interagerandes handlingar i fasta positioner 
(roller). Detta stärker asymmetrin och skapar ytterligare förutsättningar 
för socialförvaltningen att driva igenom sin vilja gentemot klienten. 
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Bristande symbolsignifikans 

Makt är mer än språk och språk är mer än makt. 
Makten kommer till uttryck i språket och 

språket är en spegling av makten. 

Purdi. 

Man kan inte föra en konstruktiv diskussion om samhället eller den 
egna situationen om man inte har goda språkkunskaper. Oförståelse 
kan skapas genom att man inte förstår eller missförstår orden. I det 
vanliga samtalet är det också viktigt hur man säger en sak. Intona
tionen kan ibland vara av avgörande betydelse. Symbolisk interak-
tionism vill göra gällande att språkets struktur också utgör medve
tandets struktur. Därmed får vi en anknytning mellan språket och indi
videns självbild. Det sociala spelet fortgår och skapar individens själv
uppfattning. Språket är mediet i denna process. Bristande språk leder 
till bristande kunskaper om samhället och om den egna situationen. 
Språket har också en annan uppgift i kommunikationsprocessen. God 
språkbehärskning ger makt och status åt användaren i interaktionen. 
Språket är således en dubbelsidig agent när det gäller individens 
självbild. 

En invandrare kan ha relativt hög utbildning i sitt hemland men 
kommer till korta här i landet, inte bara därför att han saknar svenska 
ord utan även därför att han har ett annat sätt att kategorisera verk
ligheten än svenska medborgare. Därutöver har kanske invandraren en 
annan värdering av de termer och begrepp som han använder.100 

10.000-tals röstberättigande invandrare här i landet läser sin tidning 
år från år. De utsätts för myndigheternas brev och blanketter. De pratar 
med sina grannar och vänner om samhället och dess awigsidor. Men 
just genom att de inte förstår eller missförstår svenska ord är de handi
kappade. De får ingen riktig bild av hur samhället fungerar, eftersom 
orden inte talar om för dem hur det verkligen förhåller sig. Förenklin
gen når ibland ett stadium som är utarmande. Det räcker inte med att 

Inte minst brister hon/han i den förmåga att förstå och uttrycka distink
tioner som Pierre Bourdieu analyserat. Se: Bourdieu, P. Distinction: A Social 
Qritique of the Judgement of Taste. Routledge & Kegan Paul. London, 1986. 
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kunna uttala och stava till orden. Man måste med hjälp av termer och 
begrepp kunna orientera sig i det samhälle där man vistas för att behär
ska vardagliga situationer, framförallt om dessa situationer är kom
plexa och problemfyllda.101 

Jag syftar här inte på någon vetenskaplig skolning eller på en för
måga att analysera abstrakta samband. Vad jag syftar på är en allmän 
kunskap som medborgaren behöver för att självständigt kunna fungera 
i detta vårt samhälle. 

För att få en bättre uppfattning av den rent språkliga kommunika
tionen i vårdnadsprocessen och därmed av interaktionen mellan klien
ten och socialförvaltningen, försökte jag testa klientens språkkun
skaper. 

Språktest av samhälleliga ord 
Jag använde mig av samma metod som Nils Frick och Sten Malmström 
1975 (1976) då de undersökte språkbehärskning hos 700 deltagare i 
Arbetsmarknadsutbildning. Undersökningen bygger på förståelse av 
enskilda ord från det sociala, politiska och ekonomiska livet. Det är 
fråga om ord som vi måste behärska för att fullt ut kunna delta i och 
förstå samhället. Det är ord som används i den offentliga debatten, ord 
som vi alla behöver känna till när vi ska deklarera, överklaga, låna pen
gar, prata med sociala myndigheter etc. Det är ord som "anmaning", 
"påföra", "rekvirera", "verifikation" etc. 

Jag valde ut 200 ord av medelsvårighetsgrad och satte in dessa i 
meningar; t.ex. "Förslaget är acceptabelt". "Tidningen ville censurera 
svaret", "Deras framställning är objektiv". Jag försökte utforma menin
garna så att de skulle ge en antydan om i vilka samanhang orden bru
kade förekomma. 

Klienten S. fick fylla i ett formulär där han skulle kryssa för ett av 
alternativen: 

• Vet säkert vad ordet betyder 
• Tror jag vet vad ordet betyder 
• Vet inte vad ordet betyder 

101 Exempelvis driver Aaron Antonovsky tesen att just denna orienter
ingsförmåga är av avgörande betydelse för vår hälsa. Se: Antonovsky, A. 
Health, Stress and Coping. Jossey Bass. San Francisco, 1979. 
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Därefter skulle klienten i de fall han svarat med "Vet... " eller "Jag tror 
jag vet...." ange vad det understrukna ordet betyder. Avsikten var att fa 
en uppfattning om klienten verkligen visste vad ordet betyder. Me
toden avser mäta hur personen uppfattar ord när han läser eller hör 
dem. Det är alltså en metod att mäta det passiva ordförrådet. 

Klienten svarade rätt på 10% av orden (20 ord), nästan rätt på 18 % 
(36 ord) och vet ej eller fel på alla övriga 72 % (144 ord). Detta är att 
jämföra med att svenskar i genomsnitt förstår 60 % av orden. 

Resultatet var överaskande svagt. Jag trodde före testet att klienten 
hade mycket bättre kunskaper när det gäller dessa samhälleliga ord. 
Hans brist på ordkunskap försvårade helt klart hans interaktion med 
tjänstemännen vid socialförvaltningen. 

Analys av muntlig redogörelse 
För att komma åt den aktiva ordförståelsen lät jag klienten på band 
berätta om sin barndom och om sina familjeförhållanden. Ett område 
som han borde känna till mycket bra. Efter vissa instruktioner från min 
sida berättade klienten under en dryg timme sin historia fram till 1967 
då han kom till Sverige. Jag försökte i görligaste mån att inte styra 
berättandet. Det tog sedan 10 timmar för en skrivbyrå att skriva ner det 
bandade materialet. Det tog ytterligare ett par timmar för mig att förstå 
berättelsen. 

Försökspersonen hade mycket svårt att formulera sig begripligt. 
Han hade däremot inga problem med att prata. Han pratade nästan 
oavbrutet i över en timme. Men det gick inte att förstå fallt ut vad han 
menade. Här är ett exempel: 

"Och jag jobbade samtidigt ute och inne. Huset jag bär, massa grejer, 
blockerna som man bygger väggarna av, och grus. Mina skolkamrater 
ställde upp, med lastbil liksom, ett par 100 meter längre, därifrån finns 
trappor och så var det litet brant där. Då vi med tjära och så där, dom 
hjälpte mig. Vi byggde hus två trappor och vi bodde jättebra". 

(Direkt ur bandmaterialet). 

Avsnittet handlar om hur S. byggde ett stort tvåvåningshus åt familjen 
och fick hjälp av sina forna skolkamrater med bygget. 

S. aktiva språkbehärskningen är m.a.o. låg. Satserna är grammatiskt 
ofullständiga och ofta väldigt enkla. Ordförrådet är mycket begränsat. 
Han hittar inte svenska ord för att uttrycka vanliga enkla vardagliga 
situationer. Han utelämnar ord och ger plats för lyssnaren att fylla i allt 
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efter önskan. Det är knappast förvånande att han inte klarar av att 
deklarera, låna pengar eller föra en konstruktiv diskussion med so
cialarbetarna om sin familjesituation. 

Förståelse av skrivna meddelanden och rapporter 
Under den tid som vårdnadsprocessen pågick fick klienten S. en hel del 
meddelanden från sociala myndigheter. Frågan är i vilken utsträckning 
han förstod dessa. Han fick också ta del av och kommentera några 
sociala rapporter om honom. Men hur skulle han kunna korrigera even
tuella felaktigheter om han inte förstod vad som egentligen sägs i rap
porterna. 

Det var också nödvändigt för S. att korrespondera med olika myn
digheter. Här vill jag ge ett exempel: I januari 1981 ville han, som 
nämnts, att jag skulle skriva till JO och begära att de undersökte varför 
hans intentioner att komma i kontakt med relevant nämnd och bli in
terimistisk vårdnadshavare ständigt förhalades av tjänstemännen och 
att JO skulle granska varför brev som är adresserade till en politisk 
nämnd hamnar direkt hos tjänstemännen. 

Efter tre veckor svarade JO. Klienten S. förstår just ingenting av 
svaret. Han får bara en känsla av obehag. När jag bad S. stryka över de 
ord och fraser han inte begrep, fick en del av brevet från JO följande 
utseende: 

Brev från JO: "Xxx xxxxxxxx xx klagomålen har jag xxxxx xx xx xxxx 
xxxxxxxxxxx varit i kontakt med socialförvaltningen i Stockholm och Stockholms 
tingsrätt. Jag har xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx i xx xxxx Ni ansökt om 
vårdnaden av L. Utredningen xxxxx bli klar under februari månad xxxxxxxx 
ärendet kommer att tas upp xxxxxxxxx i tingsrätten. Xxxxxxxxxxxx har beslutat 
att hos tingsrätten begära xxx xxx xxx xxxxx for L. xxxxxxxx xx att vård
nadsfrågan blir avgjord. Om ni önskar ett interimistiskt förordnande xxx xx i 
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx kan Ni göra xxxxxxxxxxxx om detta till tingsrätten. 

Klientens obehag beror på att han är orolig för ett avsnitt i brevet. Han 
undrar vad "X har beslutat att hos tingsrätten begära x för L." betyder. 
Han undrar; Vem har begärt vad för sonen L? Han undrar också varför 
han ska "göra om detta till tingsrätten". 
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Kommentarer till klientens samtal med tjänstemännen 
Det som först slog mig när jag hörde klienten S. samtala med tjän
stemännen var att han inte kunde fråga. Han visste helt enkelt inte hur 
man frågar på svenska. Detta var en allvarlig brist, för han hade ju 
onekligen mycket att fråga om. För det andra hade klienten en 
benägenhet att svara på frågor även om han inte begrep frågan. För det 
tredje så ville klienten gärna prata. Han hade ett stort behov av att 
prata om sin situation och "skrika på hjälp". Hans prat uttryckte ofta 
en känsla som han hade snarare än ett förmedlande av kognitivt bud
skap. För det fjärde utelämnade klienten många ord. Tjänstemännen 
fyllde i dessa ord efter eget gottfinnande och ofta ledde detta till miss
förstånd. För det femte "misshandlade" och förvrängde tjänstemännen 
klientens språk i stället för att hjälpa honom att uttrycka sig. Detta be
höver givetvis inte vara medvetna handlingar, men väl uttryck för en 
asymmetrisk situation. Utifrån mina observationer från ett möte mellan 
klienten och några av de professionella aktörerna vill jag nedan ge 
några illustrativa exempel på olika förståelser av en och samma 
händelse och på hur språket kan förvrängas. 

Klienten S. har kallats till ett möte med socialinspektören, psykolo
gen och utredaren. Mötet gäller två saker. Först ska man diskutera hur 
ofta klienten ska få träffa sin son. Diskussionen här leder ingenstans. 
För det andra ska klienten ges tillfälle att få framföra om han har några 
anmärkningar på fosterföräldrarna. Klienten anmäler följande: 

• Fostermamman hade slarvat och spolat varmt vatten på magen på 
sonen L, när hon skulle bada honom. Detta gjorde att pojken först 
vägrade att bada när han var hos pappan, men att detta nu var av
hjälpt. 

• Tjänstemännens uppfattning: S. vill göra gällande att fostermamman 
med flit spolat hett vatten på pojken. 

• Fosterpappan hade använt fysiskt våld mot pojken genom att han 
hållit honom hårt i armarna. Klienten ifrågasatte om detta var rätt 
sätt att lugna barn på. 

• Tjänstemännens uppfattning: Klienten vill göra gällande att foster
pappan misshandlat pojken. 

• Pojken hade fått besvär med ögonen. Klienten sade att pojken berät
tat för honom att fosterföräldrarnas två år äldre pojke vid upprepade 
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tillfällen kastat sand i ögonen på honom. Klienten ville fa pojkens 
ögon undersökta. 

• Tjänstemännens uppfattning: Klienten S. vill göra gällande att fos
terföräldrarnas pojke upprepade gånger slängt sand i ögonen på L. 
så att utslag uppkommit runt ögonen och att fostermamman inte 
bryr sig om detta. 

• L. hade blåmärken som fostermamman inte visste någonting om, 
men för S. hade pojken berättat att han ramlat nerför en trappa. 
Klienten undrade hur det kunde komma sig att pojken hade stora 
blåmärken utan att vårdaren märkte av detta. 

• Tjänstemännens uppfattning: Klienten menar att fostermamman 
misshandlat pojken så att blåmärken uppkommit. 

• Klienten sade vidare att fosterföräldrarna köpt för lite kläder till L. 
och att han ofta måste gå omkring i ärvda kläder som han inte gillar. 

• Tjänstemännens uppfattning: Klienten S. vill göra gällande att poj
ken får gå omkring i för små och trasiga kläder. 

Socialtiänstemännens reaktion på klientens anmärkningar: De trodde 
inte på klienten. Då betonade han dessa anmärkningar ännu hårdare. 
Men reaktionen blev inte den avsedda för nu trodde tjänstemännen inte 
alls på honom. De vred dessa anmärkningar så att de blev riktade mot 
klienten själv. Psykologen uttrycker saken: "Jaså, S. kommer med 
grova anklagelser. Anklagar fosterföräldrarna för misshandel av L ". 

Socialinspektören. "Jag tycker att L. ska stanna kvar hos foster
föräldrarna för gott. Vi måste nog överväga om det är lämpligt att S. 
träffar L. så ofta som en gång i månaden, eftersom han har så negativ 
inställning till fosterföräldrarna." Dessa uttalanden retade klienten 
enormt. Mötet slutade i allmänt gräl och kaos. 

Att tjänstemännen verkligen uppfattade anmärkningarna från klien
ten S. som grova anklagelser framgår också av vårdnadsutredningen: 
"Periodvis har han kommit med kraftiga anklagelser mot foster
föräldrarna om brister i skötseln av L.", och: "Fadern har mycket all
varligt anklagat fosterföräldrarna för att ha misshandlat L " 

Det finns således skilda uppfattningar av en och samma händelse. 
Tjänstemännen uppfattar situationen som att klienten S. kommer med 
grova anklagelser mot fosterföräldrarna och att dessa anklagelser är 
obefogade. Detta var inte klientens avsikt med sina anmärkningar. 
Efter mötet är han förtvivlad. Det var ju inte alls det här han ville. "De 

122 



arbetar emot mig", säger han. Han känner sig nertryckt och missför
stådd. För det tredje hade också jag en uppfattning. Jag tyckte att jag 
kunde förstå tjänstemännen, även om intensiteten i deras reaktioner 
och argument förvånade mig. De förstod klientens utsagor och kritik 
utifrån sin egen erfarenhet och utifrån sin förförståelse av klienten. Jag 
måste tillstå att jag upplevde tjänstemännens agerande på mötet som 
något oprofessionellt. Den upplevelsen återkom dock aldrig under den 
fortsatta vårdnadsprocessen. 

Men jag kan också förstå klienten. Dels så vill han passa på tillfallet 
att framföra kritik mot fosterföräldrarna för att själv komma i bättre 
dager vid en jämförelse, dels så upplever han faktiskt vissa smärre 
problem och misshagligheter i omvårdnaden om sonen. Han anser inte 
att fosterföräldrarna är bättre vårdnadshavare än han själv skulle vara. 
Jag tycker klientens kritik vittnar om omsorg, observationsförmåga, 
inlevelse och deltagande i sonens vardagliga bekymmer och händelser. 

Också mina reaktioner var naturligtvis en spegling av mina förvänt
ningar. Jag trodde inte klienten var så intresserad av och insatt i sonens 
vardagliga omvårdnad när det gällde sådana detaljer som badrutiner, 
omoderna kläder, sand i ögonen, etc. Det var överaskande för mig. 
Mina förutfattade meningar styrde och begränsade min varseblivning 
av vad jag uppfattade som väsentligt och viktigt på det här mötet. 

Sammanfattning 
Jag har i detta avsnitt belyst klientens dåliga kunskaper i det svenska 
språket. Språktestet visar att han behärskar en mycket liten del av van
liga samhälleliga ord. Detta gör att hans kunskaper om samhället och 
den egna situationen är dåliga. Hans muntliga berättelser visar att han 
inte kan presentera sig själv eller hävda sin rätt i en diskussion. Han 
kan inte ge en relevant bild av sig själv vid mötena på socialförvaltnin
gen och därigenom öka sina möjligheter att få vårdnaden om sonen. 
Samtalen med tjänstemännen fungerar inte. De förstår inte varandra. 

Det är inte bara så att klienten har dåliga kunskaper i det svenska 
språket och om svenska förhållanden, utan han kategoriserar och 
värderar också verkligheten på ett annat sätt än tjänstemännen. Sam
talen blir en serie monologer. Klienten förstår inte heller skrivna med
delanden från socialförvaltningen eller från andra myndigheter. Ak
törerna når inte varandra. 

Tjänstemännen förstår inte heller klienten; hans beteenden och reak
tioner. De upplever honom som allmänt störande och bråkig. Tjän
stemännen kan inte använda sig av språket för att belysa fördelarna 
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med att placera sonen i ett fosterhem. Härtill har klienten för dåliga 
kunskaper i det svenska språket. Klienten förstår helt enkelt inte vad 
tjänstemännen säger. Han förstår dock det väsentligaste budskapet i 
vårdnadsprocessen, nämligen att socialförvaltningen anser att han är 
olämplig som förälder och att de tänker förorda att pojken även fort
sättningsvis kommer att vara placerad i ett fosterhem. Klienten 
reagerar kraftigt mot detta. Denna reaktion upplever tjänstemännen på 
mötena som störande och jobbig. 

Det är inte mitt primära syfte att här examinera om tjänstemännens 
förståelse av klientens synpunkter och kritik av fosterhemmet är rimlig 
eller inte. Jag antar att den är helt begriplig utifrån tjänstemännens 
perspektiv. Poängen är endast den att klienten upplever att tjänstemän
nen inte förstår vad han menar och att han själv har en annan upplev
else och förståelse av mötena än vad tjänstemännen har. Vi har således 
två upplevelser och förståelser av ett och samma möte. Detta är en 
typisk företeelse i asymmetrisk interaktion. 

Klienten har således mycket dåliga kunskaper i det svenska språket. 
Han förmår inte vid mötena ge en positiv bild av sig själv och däri
genom öka sina möjligheter att fa vårdnaden om sonen. Tjänstemännen 
kan inte använda sig av språket för att förklara situationen och för att 
belysa fördelarna med att placera sonen i fosterhem, därtill har klienten 
för dåliga språkkunskaper. De kan inte förstå klienten på något djupare 
plan vid dessa formella möten. De träffar aldrig klienten mer informellt. 
Mötena mellan klienten och socialförvaltningen är språkligt sett mycket 
asymmetriska. Analysen visar också att den asymmetriska situationen 
ger olika upplevelser och förståelser av en och samma process. 
Dominanten har sin förståelse och den dominerade en annan. 

Konklusion av kapitel:5 

Min analys av vårdnadsprocessen visar så här långt att klienten S. och 
socialförvaltningen har olika mål. Dessa mål är till en del diametralt 
motsatta. Klienten vill ha vårdnaden om sin son medan förvaltningen 
vill överlåta vårdnaden till en svensk familj, ett fosterhem. Denna 
uppfattning har vissa socialarbetare i ett tidigt skede och den ändras 
inte i sina huvuddrag av den relativt omfattande vårdnadsutredningen. 

Tjänstemännen vid förvaltningen ser mötena med klienten som en 
möjlighet att kontrollera och påverka honom. Klienten däremot känner 
sig tvingad att deltaga för att överhuvudtaget få träffa sin son. Han har 
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dock en önskan att kunna ge en positiv bild av sig själv och därmed 
öka sina möjligheter att få den definitiva vårdnaden om sonen. 

Mötena mellan klienten och tjänstemännen är institutionaliserade. 
Detta innebär en styrning av tjänstemännens agerande. Basen för denna 
styrning utgörs av lagar, förordningar och regeluppsättningar. 
Därutöver utgör politisk styrning, praxis och gemensamma erfaren
heter grunden för det enhetliga rollmönstret och kollegialiteten vid 
institutionen. Detta ger förvaltningen (och även enskilda pådrivande 
tjänstemän) en stark ställning gentemot klienten. Asymmetrin ökar yt
terligare av att socialförvaltningen har "kunskapsmonopol" på väsen
tliga avsnitt genom utredningsförfarandet och genom att institutiona-
liseringen sträcker sig långt utanför förvaltningens formella gränser. 
T. ex. måste domstolarna förlita sig till de utredningar som förvaltnin
gen tar fram. Detta gäller också överklagningsmyndigheter som JO och 
Länsstyrelsen. Klienten blir hela tiden hänvisad till socialförvaltningen 
och den professionella grupp där, som har hand om ärendet. 

De språktest som jag låter klienten göra visar att han har mycket 
dåliga kunskaper i svenska språket, om svenska samhällsförhållanden 
och däregenom om den egna situationen. Mötena med socialförvalt
ningen fungerar inte. Samtalen blir en serie monologer. Aktörerna når 
inte varandra. Klienten kan inte presentera sig själv på ett postitivt och 
konstruktivt sätt. Tjänstemännen förstår honom inte. De upplever 
honom som allmänt störande och bråkig. Å andra sidan förstår inte 
klienten vad tjänstemännen säger eller menar. Han förstår dock det 
grundläggande budskapet, nämligen att förvaltningen vill förorda 
någon utomstående som vårdnadshavare och förmyndare för sonen. 
Klienten har också en felaktig uppfattning om socialförvaltningens 
auktoritet och myndighet i vårdnadsfrågor. Klienten tror att det är en
skilda tjänstemän som överskrider sina befogenheter och vill honom 
illa. Denna uppfattning och klientens dåliga språkkunskaper gör honom 
oemottaglig för muntlig påverkan. Tjänstemännen kan inte använda 
språket för att förklara fördelarna med att låta sonen stanna hos foster
föräldrarna. Tjänstemännen har emellertid andra medel att få igenom 
sin uppfattning och vilja. 

Analysen visar att vårdnadsprocessen kan karaktäriseras som en in
stitutionaliserad asymmetrisk interaktion där aktörerna har olika mål, 
där språket reduceras till en serie monologer och där dominanten, 
d.v.s. socialförvaltningen, har en mycket stark ställning gentemot "den 
andre", d.v.s. klienten. 
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6 STÄMPLING AV KLIENTEN VID 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Sker stämpling av klienten på socialförvaltningen eller är det så att 
klienten S. saknar nödvändiga egenskaper för att ta hand om sin son? 
Eller är det både/och? Och om stämpling förekommer; vad har den 
förändrade interaktionsstrukturen för betydelse för klientens själv
uppfattning och identitet? 

Teoretisk modell 

Låt oss se kritiskt på den institutionaliserade asymmetriska relation 
som präglar vårdnadsprocessen. Vilka problem innebär det och hur 
sker bedömningen av klienten som vårdnadshavare och förälder? 

Jag ska genomföra en kritisk analys utifrån ett stämplingsteoretiskt 
perspektiv. Teorin kännetecknas av ett processtänkande. Den gör 
också gällande att alla individer någon gång bryter mot normer och 
moralregler. Av olika anledningar blir vissa individer stämplade, d.v.s. 
får på sig en etikett att ha negativa egenskaper. Omgivningen, i form av 
individens närmaste, andra sociala grupper, en myndighet eller en insti
tution tillskriver individen vissa egenskaper som hör ihop med det av
vikande beteendet. Stämplingen innebär att individen får en inskränk
ning i sina möjligheter och därmed en förändrad interaktionsstruktur. 
Individen får också en förändrad självbild/självuppfattning/identitet.102 

102 Självbild, en metafor hämtad från Cooley (1902), används av stämplings-
teoretiker (ex.vis: Boglind, A., Lundén, A. & Näsman, E. Jag; den andre. 
Studentlitteratur. Lund, 1972) i betydelsen att individen har en uppfattning 
om en "bild" i någon annans medvetande om sitt utseende, sättet att vara, sitt 
handlande etc. Denna uppfattning påverkar med tiden individens "identitet". 
Begreppet "självbild" är inte identiskt med individens "självuppfattning", som 
jag definierat och använt tidigare i avhandlingen. Begreppen kan dock använ
das synonymt i detta kapitel. 
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Han böljar uppfatta sig själv som awikare. Med tiden befästs denna 
upplevelse genom att individen nu är inne i det som stämplingsteo-
retikerna kallar för awikarkarriär en. Till slut har omgivningen och 
senare individen själv utvecklat den avvikande identiteten. Individen 
har blivit det man stämplade henne/honom för. 

Till stämplingsteorins företrädare kan man räkna Becker (1963), 
Lemert (1972) och Goffinan (1959, 1970 och 1972). I Sverige har bl.a. 
Lundén och Näsman (1973) publicerat betydande arbeten inom om
rådet. Grundtanken i deras återgivning av stämplingsprocessen framgår 
av nedanstående figur: 5. 

Avvikelse 
stämplas ej 

•fr 

Avvikelse 

Självbildsförändring 

Inskränkningar i legitima 
möjligheter 

O Förändrad interaktionsstruktur 

O Inträde i awikargruppen 

Figur: 5 Stämpling enligt Lundén och Näsman. 

Man kan kritisera stämplingsteorin utifrån olika perspektiv. Där finns 
många vagheter och oklarheter. Här vill jag lämna ett par kritiska syn
punkter och göra en liten modifiering av den teoretiska modellen. Jag 
utgår även här från mitt symboliskt interaktionistiska perspektiv.103 

De stämplingsteoretiska modellerna tenderar ge en deterministisk 
bild av awikarkarriären, vilket ger en något förenklad bild av en 
stämplad individ. I utvecklingen av individens jagmedvetande skiljer till 
att börja med Mead på I och me. Enligt symbolisk interaktionism inför
livar individen omgivningens uppfattning, men inte utan reflexion. / 
utgör det impulsiva, kreativa och genuina hos individen som har ut
vecklats under individens hela livstid. Me däremot är mer direkt en 

103 Enligt Charon, J. (1995) har denna typ av kritik blivit allt vanligare på 
senare år. 
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social produkt som kan förutsägas genom att man analyserar och 
kartlägger individens sociala relationer. Stämplingsteoretiker, som de 
nyss nämnda, har tagit fasta på och utvcklat analysen av me men läm
nat / utan närmare granskning. Visserligen försäkrar de emellanåt att 
det inte alltid behöver gå illa för stämplingsoflren, men ändå blir det 
bestående intrycket någon form av socialdeterminism. Jag vill därför i 
min modell explicit införa begreppet I, som en reflekterande medveten 
kategori i stämplingsprocessen. 

En annan kritisk synpunkt som man kan ha på stämplingsansatserna 
är deras definition av avvikande beteende.104 Beteende som inte stämp
las är inte avvikande. Det förefaller mig därmed som om man berövar 
individen hennes eget medvetna och moraliska ansvar över sitt hand
lande. Enligt symbolisk interaktionism är den vuxne individens hand
lingar teleologiska, d.v.s. individen handlar moraliskt utifrån sin egen 
upplevelse och förståelse. Individens handlingar är ändamålsenliga, 
som individen förstår och ser det. Visserligen kan moral och rätts
uppfattning vara olika, men att beteckna bankrån och mord som icke 
avvikande beteende (innan det upptäcks) är knappast fruktbart. Det 
leder lätt till missförstånd och förvirring. Enligt mitt förmenande har 
avvikande beteende en kvalitet i sig självt oberoende av om det 
upptäcks eller inte. 

Det kan vara en svår avvägningsfråga att använda vetenskapliga 
begrepp, som också har sina motsvarigheter i det allmänna språk
bruket. Den allmänna termen avvikande beteende betecknar en före
teelse som har en social innebörd. Individen avviker i sitt beteende från 
andra människor. Jag vill dock för klarhetens skull beteckna den 
primära handlingen för beteende i min stämplingsteoretiska modell och 
inte för avvikelse, som Lundén och Näsman gör. Det primära beteendet 
kan vara antingen avvikande eller normenligt och ett och samma 
beteende kan upplevas olika av olika grupper och individer. Jag vill 
därmed markera att även ett normenligt beteende av vissa i om
givningen kan upplevas som avvikande och stämplas. Om individen har 
en svag social position och ett svagt I leder också stämpling av ett 

104 "Avvikande beteende är beteende som stämplas som avvikande." Boglind, 
A. m.fl. (1972) sid:99. Även andra stämplingsteoretiker som Becker, H.S. 
Outsiders. The Free Press. New York, 1963 och Lemmert, E.M. Human De
viance; Social Problems and Social Control. Prentice Hall. New Jersey, 1972. 
har liknande definitioner. Jag tolkar definitionerna så att det är omgivningen, 
som genom sina reaktioner konstituerar det avvikande beteendet, d.vs. utan 
reaktion inget beteende som kan kallas avvikande. 
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normenligt beteende till självbildsförändring och till en awikarkarriär. 
Om en grupp eller myndighet finner en individs beteende avvikande 
kan en annan grupp människor med ett annat perspektiv finna samma 
beteende icke avvikande. Normenligt beteende definieras olika i olika 
samhällen och i olika sociala situationer och miljöer. Bedömning av ett 
beteende är således ingen objektiv kategori utan en subjektiv upple
velse hos betraktaren. 

Jag finner det således nödvändigt att något modifiera Lundén och 
Näsmans stämplingsteoretiska modell, för att den ska kunna användas 
för mina syften. Här vill jag föreslå följande alternativa modell. 

Ett beteende som stämplas leder till inskränkningar i individens le
gitima möjligheter och ändrar hans interaktionsstruktur. Vidare så leder 
stämplingsprocessen till en självbildsförändring, d.v.s. en förändring 
av individens me. Detta leder sedan vidare till en förändring av 
individens jagmedvetande. Men processen går inte automatiskt. 
Genom / har individen möjlighet att reflektera över situationen. I vilken 
utsträckning individen kan styra den fortsatta processen beror på vilka 
psykiska och materiella resurser han har till sitt förfogande. 

Jag försöker alltså modifiera Lundéns och Näsmans stämplingsteo
retiska modell, framför allt genom att införa begreppet I hämtat från 
symbolisk interaktionism. Härigenom ges individen vissa möjligheter 
att inte gå in i "awikarkarriären" trots upprepad stämpling av honom 
från signifikanta andra i omgivningen (se: figur:6). 

Den stämplade individen har därmed, teoretiskt sett, åtminstone fem 
olika möjligheter: 

• Hon/han kan fortsätta på den inslagna vägen, förbli awikare och 
även fortsättningsvis dra på sig omgivningens (de stämplandes) 
ogillande. 

• Hon/han kan ge upp sina mål och sitt beteende och ställa in sig i 
ledet. 

• Hon/han kan lämna den stämplande gruppen. 

• Hon/han kan försöka hitta alternativa interaktionsmöjligheter, d.v.s. 
nya vänner och bekanta. 

• Hon/han kan förmå de som stämplar honom att sluta med sitt be
teende och sitt fördömande. 
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Stämplas ej 

Awikar-
beteende. 
Awikar-
karriär 

Inskränkningar i legitima 
möjligheter 

Förändrad interaktionsstruktur 

£ 

Û 0 

Förändringar i 
individens 

jagmedvetande 
<=> 

Självbildsförändring 
/ o (förändring i me) 

Figur: 6 Min stämplingsteoretiska modell 

Jag är medveten om att det kan vara vanskligt att i en teoretisk modell 
skilja / och me åt eftersom begreppen empiriskt är oskiljbara och teo
retiskt endast kan ses som olika temporaliteter av en och samma 
handling. Vi kan också beskriva / och me som två sidor av ett och 
samma mynt skilda åt endast av tempus. Varje handling passerar 
genom me på väg till /, vänder genom reflektion därefter åter ner i me. 
Jag tror dock inte att jag våldför mig alltför mycket på symbolisk in-
teraktionism och Mead (1967) genom att särskilja begreppen i min 
grafiska framställning. Jag vill med detta markera att me är socialt de-
terminerad medan / utgör den reflekterande och självständiga delen av 
individens jagmedvetande.105 

105 Med jagmedvetande menas att individen är medveten om och att han kan 
skilja sig själv från andra objekt och företeelser i tillvaron. Innehållet i detta 
medvetande utgörs av individens självuppfattning eller jaguppfattning. Dessa 
båda begrepp kan användas synonymt med individens identitet. Begreppen är 
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Den primära stämplingen 

Låt mig återvända till vårdnadsfrågan och påminna om hur relationen 
mellan klienten S. och socialförvaltningen ter sig i september 1980 då 
jag för första gången involverades i den här vårdnadsprocessen. Jag 
kunde konstatera att några socialarbetare redan hade bildat sig en för
sta uppfattning av klienten genom de kontakter de haft med honom och 
på grund av det första vårdnadsbeslutet. I september träffade jag bar
navårdsutredaren JB. Hon hade just fått uppdraget att göra vårdnads
utredningen, men hade redan en hel del uppfattningar om klienten som 
vårdnadshavare och förälder. Exempel på uttryck som hon ofta an
vände under det första mötet var: "Du måste förstå att L. (sonen) har 
det bra hos M. (fostermamman)". 

Klienten S. hade en annan uppfattning. Detta respekterades inte av 
utredaren utan hon försökte påföra klienten sin ståndpunkt. Jag själv 
hade ingen uppfattning i sakfrågan utan förde, något diskret, mina an
teckningar i bakgrunden. Utredaren JB. sade att hon kände sig bes
värad av min närvaro. Jag hade meddelat henne att jag skulle närvara 
och jag hade presenterat mig som doktorand på socialhögskolan. Jag 
sade också att jag kände klienten S. som elev på en teleteknisk ut
bildning sedan ett halvår tillbaka. Jag blev något förvånad över att 
utredaren inte frågade mig någonting om klientens aktuella arbets
marknadssituation eller hur han klarade av sin yrkesutbildning. 

Utredarens beteende och frågor gav mig intrycket att hon redan 
hade en uppfattning eller förförståelse om klienten S. som förälder, 
vårdnadshavare och människa. Det var framför allt följande uttryck 
som indikerade att utredaren hade en negativ uppfattning av klienten 
S. som vårdnadshavare, nämligen: "Hur ska du ordna den praktiska 
vårdnaden?" Det var en distinkt fråga, nästan anklagande, riktad direkt 
till klienten. Hon väntade inte på klientens svar utan fortsatte att prata 
om något annat. Frågan ställdes ett par gånger på samma sätt. Klienten 
blev frustrerad av detta. 

Några dagar senare skulle klienten träffa socialinspektör NH. och 
barnpsykologen FM. Mötet ägde rum på socialförvaltningen. Enligt 
klienten skulle mötet gå ut på att reglera hur ofta han skulle fa träffa 

emellertid inte helt identiska i och med att begreppet identitet även innehåller 
element av existentiell natur utan någon direkt social förankring. För mitt 
syfte har dock denna distinktion ingen betydelse. 
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sin son. Vidare så skulle klienten få möjlighet att framföra om han hade 
några synpunkter på fosterföräldrarna. 

Det märktes omgående att inspektören och psykologen hade samma 
uppfattning som utredaren, nämligen att klienten S. inte var lämplig 
som vårdnadshavare: 

Socialinspektör NH: "Totalt sett tycker jag att det är bra att L. växer 
upp hos M..." "Jag tror inte att du orkar ... klarar av det hela." "Jag 
uppfattar vad S. frågar om. Jag fattar inte vad du (Filip Lejon) har för 
betydelse här, jag blir lite förbannad på det här. Jag uppfattar mycket 
väl vad S. frågar om, varför jag tycker L. ska växa upp hos M." 

Psykologens svar på följande fråga från mig: "S. förstår inte vad du 
menar med 'allvarlig anklagelse'. Du säger att han är olämplig som 
förälder, är inte det en allvarlig anklagelse, undrar han?" Klienten 
frågar ytterligare: "Du säger att han (sonen) har det bra hos M. Du job
bar mot mig, vilka grunder har du?" Psykologen FM: "Jag kan faktiskt 
bedöma det här, jag är faktiskt barnpsykolog." 

Det förefaller mig som om socialinspektören och psykologen har en 
delad grunduppfattning i vårdnadsfrågan, men att de ännu inte har 
strukturerat upp sin ståndpunkt. De blir också något frustrerade av att 
de inte riktigt vet hur de på ett enkelt sätt kan säga sin mening till 
klienten så att han verkligen förstår vad de menar. Klienten är inte det 
minsta mottaglig för deras argumentering. För det första förstår han 
inte riktigt vad socialarbetarna säger, trots att han hela tiden nickar och 
ser ut att förstå. För det andra är han helt inställd på att försöka ut
trycka sig så att socialarbetarna förstår vad han menar och blir väldigt 
frustrerad av att han inte lyckas. 

Här uppstår frågan: Hur far man en uppfattning av en människa? 
Hur har tjänstemännen på familjesektionen fått sin bild av klienten S? 
Som jag tidigare redogjort för blir bilden oerhört negativ när man 
sammanställer journaler, akter, polisregister och olika uttalanden från 
inblandade personer. Låt mig här påminna om några exempel: 

• I polisregistret ser man bl a att klienten S. dömts för bedrägeri, 
olovlig rusdrycksförsäljning, samt för vårdslöshet i trafiken och 
olovlig körning. 

• Ur klientens socialregisterakt framgår bl a att han inte klarade av en 
samlevnad med sin libanesiska hustru och att han levde i en mycket 
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konfliktfull relation med R. (sonens mor). Vidare så ser man att han 
köpte en ny bil samtidigt som han sökte socialbidrag till hyran. Han 
har varit anhållen för mordhot. Han har förnekat faderskapet och 
vägrat betala underhåll för barnet. 

Tjänstemännen har således allt detta i sitt bagage när de träffar klienten 
S. Genom sitt arroganta uppträdande spär klienten på tjänstemännens 
negativa uppfattningar. Efter mötet med klienten har således tjän
stemännen en ännu negativare uppfattning av honom än tidigare. 
Klientens attityd till dessa tjänstemän är lika negativ som förvaltningens 
attityd till honom som vårdnadshavare. Vidare så har klienten en 
felaktig uppfattning av socialförvaltningens legitima uppgifter i vård
nadsfrågor. Han tycker att vårdnadsutredningen är onödig och att de 
enskilda tjänstemännen motarbetar honom. Vaije person från förvalt
ningen kommer att mötas av misstänksamhet. Det förefaller för mig 
mycket svårt för en tjänsteman från socialförvaltningen att vinna klien
tens förtroende. Utan förtroende kan man inte nå förståelse och 
bedöma om han är lämplig eller olämplig som vårdnadshavare. 

Klienten S. har en historia i Sverige. Han har gjort en del handlingar 
som finns registrerade. Här uppstår några frågor: I vilken utsträckning 
är dessa nedskrivna handlingar subjektiva tolkningar och i vilken ut
sträckning är de uttryck för objektiva fakta? En viktig fråga är också 
hur klienten S. ser på dessa handlingar. Anser han att han gjort något 
omoraliskt och olagligt? Det är också viktigt att undersöka i vilken 
utsträckning och på vilket sätt dessa handlingar ska belasta klienten i 
hans försök och strävanden att fa vårdnaden om sin son. 

Det är på sin plats att något kommentera en del av dessa nedskrivna 
handlingar. Klientens nya advokat undersökte och värderade det som 
fanns nedtecknat i polisregistret om klienten S. och lämnade sina syn
punkter och kommentarer till socialnämnden (vårddelegerade) vid ett 
möte den 24 mars 1981. Här följer några korta referat från den pläder
ingen. 

Brott mot rusdrycksförsäljningsförordningen 1970 
Kommentar: Klienten S. köpte sprit från systemet och 
sålde/förmedlade den vidare till sina arbetskamrater. Arbetslaget såg 
det här som en rationell lösning. "Det var bättre att en gick till systemet 
än att alla tio gjorde det". Klienten har bra vitsord från sin dåvarande 
arbetsgivare. 

134 



Olovlig rusdrycksförsäljning vid nio olika tillfällen 1972 
Kommentar: Klienten S. hade fester hemma (nio stycken) där han 
sålde/förmedlade sprit till gästerna för förtäring på festen. Klienten 
förstod inte att det var olagligt. Han tjänade inte på försäljning utan tog 
bara betalt för det han själv lagt ut. Ärendet aktualiserades av att några 
grannar klagade på ljudnivån vid en av festerna. När polisen kom till 
platsen berättade klienten S. att det var han som hade ordnat festen, att 
han sålde sprit till självkostnadspris, att det här var den nionde festen 
och att det inte var någon som hade klagat tidigare. 

Olovlig körning 1974 och 1976 
Kommentar: Klienten S. körde utan svenskt körkort. 

Anhållen for mordhot på fästmön R 1979 
Kommentar: Vid ett gräl mellan klienten S. och fästmön R. har klienten 
sagt: "Jag ska spränga ditt huvud i bitar!" Klienten erkänner uttalandet 
på polisstationen och förklarade vad uttrycket egentligen betyder och 
att det har sin ungefärliga motsvarighet i det svenska uttrycket: "Dra åt 
helvete!" Klienten släpptes utan åtgärd och med en kommentar att det 
hela var ett misstag. 

Advokaten fortsatte: Det är diskutabelt om dessa handlingar över hu
vudtaget ska vara en belastning för klienten, när han nu söker få vård
naden om sin son. För det första har en del av dessa handlingar ägt rum 
tio år innan vårdnadsfrågan aktualiserades. För det andra var klienten (i 
alla fall till en del) inte medveten om att han bröt mot svensk lag. För 
det tredje är det inte handlingar och fakta som ligger till grund för åt
gärder och registrering utan tolkningar (min kursivering) av vissa ut
sagor. Detta gäller både vid "rusdrycksförsäljningen" och vid 
"mordhotet". 

Från den kultur klienten kommer ser man inte denna typ av hand
lingar som omoraliska eller olagliga. Den svenska lagstiftningen när det 
gäller rusdrycksförsäljning är ju också ganska unik i världen. Att köra 
bil utan körkort är också ett betydligt allvarligare brott i Sverige än i 
Libanon. Klientens olovliga körningar bedömdes också relativt lindrigt 
av domstolen och tillmättes ingen större betydelse när han några år 
senare sökte och fick svenskt körkort. 

Advokaten slutar sin plädering inför nämnden med ett slutomdöme: 
"Det framlagda materialet, det som finns nedtecknat vid tingsrätten och 
i polisregistret har, från juridiska utgångspunkter, många svagheter och 
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brister och måste därför vägas mycket lätt i den slutgiltiga bedömnin
gen." 

Några kommentarer till det som framgår av 
klientens socialregisterakt 

Klientens libanesiska fru (F.) 
Från intervjuer med klienten har bl a följande framkommit (En del av 
intervjuerna är inspelade på band). 1978 åker klienten S. till Libanon 
och återkommer några månader senare med en libanesisk kvinna som 
han har gift sig med. Klientens släkt och den libanesiska kvinnans släkt 
kommer från Armenien. Familjerna känner varandra och båda famil
jerna har en kristen tradition. Efter en vecka här i Sverige träffar den 
libanesiska kvinnan klientens före detta fästmö R. och sonen L. R. 
söker upp F. och presenterar sig som klientens "kvinna". Hon presen
terar också sonen för henne. F. blev mycket förfärad. Klienten S. hade 
nämligen inte berättat att han hade en son i Sverige. Han kunde heller 
inte förneka att han fortfarande tyckte om R. Därmed var äktenskapet 
med den libanesiska kvinnan förstört, enligt klienten. Vidare berättade 
klienten att den libanesiska kvinnan inte var en "liten nertryckt kvinna", 
som utredaren vill göra gällande. Hon hade gymnasial utbildning, ta
lade fyra språk och hade jobbat som sekreterare i tio år. Klienten kunde 
inte betala kvinnans resa tillbaka till Libanon i och med att det skulle 
uppfattas mycket negativt från kvinnans släkt; "Hon duger inte, hon 
skickas tillbaka som en halt kamel." Om kvinnan helt och hållet gjorde 
resan själv var det en annan sak. Kvinnan bad heller aldrig om pengar 
till hemresan. 

"... en mycket konfliktfull relation med R " 
Klienten har bl a berättat följande: Han tyckte mycket om R, men han 
kunde inte gifta sig med henne p.g.a. hennes alkoholproblem. Klienten 
ansåg att R. också hade rätt till sonen L. När R:s alkoholproblem 
förvärrades hamnade klienten i en svår situation. Om han tog sonen 
ifrån henne skulle hon; "supa ihjäl sig". R. hade tidigare varit tvungen 
att lämna tre barn ifrån sig p.g.a. olika problem. Hon skulle aldrig orka 
med att lämna ifrån sig också det här barnet. Hon ville känna sig bety
delsefull på något sätt. Men å andra sidan var klienten S. mycket mån 
om sonen. Han har många gånger sagt och hotat att om hon inte bätt
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rar sig kommer han att ta pojken ifrån henne. R. har tydligen varit 
orolig för detta. På socialförvaltningen förtalade R. klienten S. Hon 
sade att han hade problem med spriten och att han hotade och 
misshandlade henne. Vidare så berättade klienten S. att R. hade sagt att 
han var helt ointresserad av sonen. 

"...förnekade faderskapet " 
R. har sagt till klienten S. att L. inte var hans son. S. har hittat R. 
"hånglande" med sin egen bror några gånger. Hon har antytt att det var 
brodern som var far till barnet. Momentant påverkades klienten mycket 
illa av detta "äckel". Efteråt förstod han att det hela bara var ett sätt av 
R. att reta och provocera honom. Han blev glad när faderskapet blev 
fastställt i januari 1979, berättade han. Detta är också barnavårdsutre
darens uppfattning. Hon skriver i utredningen: "Fadern har under 
utredningen agerat mycket ivrigt för att få vårdnaden om sonen Jag 
hyser ingen tvekan om att sonen är viktig för fadern." 

Min bedömning och uppfattning är den att klienten S. aldrig har 
förnekat faderskapet i den meningen att han inte skulle vilja ha L. som 
sin biologiske son. Ett förnekande i den bemärkelsen, som en del av 
socialarbetarna på förvaltningen vill göra gällande, är inte i överens
stämmelse vare sig med klientens personlighet eller med hans sociala 
och kulturella situation. 

79-02-05 Sökt socialhjälp 
Avslag p.g.a. nyköpt bil värd 40.000 kronor. Klientens far hade vissa 
tillgångar i Libanon. Klienten hade fått pengar av honom till bilköpet. 
Klientens båda föräldrar hade svårt att gå, varvid bil ansågs som ett 
nödvändigt fortskaffningsmedel. Bilen registrerades också något senare 
på klientens mor. 

"Enligt fästmön R. är klienten S. inte lämplig som vårdnadsha-
vare. " 
Här måste man fråga sig hur man ska tolka det här påståendet. Vad har 
det för innehåll och syfte? Hon har tidigare misskött tre barn, som hon 
varit tvungen att lämna ifrån sig. Hon är medveten om detta och rädd 
för att "sociala ska ta även det här barnet ifrån henne", enligt klienten 
S. Enligt mitt förmenande bör man tolka kvinnans uttalanden om 
klienten S. med försiktighet. Det kan vara så att hon talar i egen sak 
och ser klienten S. som en konkurrent eller som en rival om barnet. 
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Det går således att visa att de flesta "fakta", som finns nertecknade i 
olika polis- och sociala register gällande klienten S. "inte är fakta i 
någon objektivt juridisk mening" enligt klientens nya advokat. Det finns 
möjlighet till olika uppfattningar och tolkningar av vad som egentligen 
har hänt. Man måste alltså fråga sig i vilken utsträckning dessa 
handlingar ska kunna åberopas som en belastning för klienten när han 
ansöker om vårdnaden om sin son? 

Sammanfattningsvis kan man här konstatera att socialarbetarna på 
förvaltningen har en negativ uppfattning av klienten S. som vårdnads-
havare och förälder. Socialarbetarna sätter en stämpel på klienten: han 
är ej kapabel att ta hand om sin son. Handlingarna har uppfattats, tol
kats och definierats och aktören har stämplats. Klienten S. har betett 
sig dåligt, han är dålig, är det underliggande budskapet. Vilken bety
delse har då denna stämpling av klienten för den fortsatta vårdnads
processen? På vilket sätt kommer den att vara styrande för utvecklin
gen? Resultatet kan bli att socialarbetaren blindställs inför väsentliga 
aspekter av den sociala verklighet hon/han har att ta hänsyn till. 

"Jag ser det, som jag redan har bestämt mig för att jag skall se , men 
inte sådant som det kanske vore viktigare att jag såg."106 

Några exempel på fortsatt stämpling av 
klienten 

Vi har sett att socialarbetarna har bildat sig en första uppfattning om 
klienten utifrån ett visst faktamaterial. Klientens något arroganta och 
provocerande beteende och attityd har säkert också bidragit till att 
färga förvaltningens uppfattning om honom. 

Hur kommer vårdnadsprocessen att förlöpa fortsättningsvis? En hy
potes som förefaller trolig är att socialarbetarnas varseblivning och 
agerande också i fortsättningen kommer att styras av deras nuvarande 
uppfattning av klienten som olämplig vårdnadshavare. Klientens fort
satta handlingar, beteenden och attityder kommer att tolkas just utifrån 
detta negativa perspektiv. Den fortsatta vårdnadsutredningen kommer 
att färgas av detta. Det tycks inte finnas några egentliga incitament 
eller möjligheter till förändring. Stämplingen kommer troligen att fort
sätta. Låt oss se: 

106 Sandberg, J. m.fl. (1990), sid:9 
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Bilresan till Norge 
Klientens version: Sommaren 1980 planerade klienten S. att tillsam
mans med fästmö R. och sonen L. göra en bil- och fiskesemester. Fa
miljen hade planerat att bila upp genom Sverige och åka tillbaka genom 
Norge. Efter vägen skulle de stanna vid olika vattendrag och fiska. 
Klienten S. är en entusiastisk fritidsfiskare. Fästmön R. hade dock 
böljat dricka igen och kunde inte följa med. Klienten tyckte detta var 
mycket tråkigt, men han fullföljde planerna och åkte ensam med sonen. 
I norra Norge åkte klienten S. av vägen med bilen och både klienten 
och sonen fick tillbringa en vecka på norskt sjukhus. Klienten S. med
delade så fort han kunde pojkens mor och fostermamman vad som 
hänt. Efter en vecka kom klienten och sonen med flyg tillbaka till 
Stockholm. De var helt återställda, med undantag för några mindre 
skrubbsår. Enligt den norska polisen var klienten inte orsak till olyckan 
och klientens försäkringsbolag betalade kostnaderna. 

Socialförvaltningens version: Tjänstemännen vid förvaltningen uppfat
tar eller misstänker att klienten S. har problem med spriten. Detta har 
nämnts i förbigående vid ett par tillfällen. Utredaren nämner det indi
rekt i sin sammanställning: "Fadern är, enligt moderns uppfattning, inte 
lämplig som vårdnadshavare på grund av spritproblem. Han är tidigare 
straffad för spritlangning..." Utredaren tar också upp spritproblemet i 
sin sammanfattning till nämnden: "Fadern fick en dålig start genom de 
langningsbrott han gjorde sig skyldig till med fängelsevistelse som 
påföljd." Socialarbetarna misstänker alltså att klienten S. har sprit
problem. Vidare så ser de, som framgått, klienten som en något sus
pekt individ som inte är kapabel att ta hand om ett barn. Enligt so
cialförvaltningen är han "oansvarig" och har "ingen insikt i barns ele
mentära behov". 

Från de utgångspunkterna är det lätt att förstå tjänstemännens oro 
när klienten kör av vägen i Norge. Socialinspektör NH. säger: 
"Bilsemestern till Norge var en hemsk händelse. Vi måste allvarligt 
ifrågasätta det hela." Vidare så skriver han i sin rapport: "Under tiden 
och efter olyckan hade undertecknad så gott som daglig kontakt med 
modern R. I olika ordalydelser uttryckte hon och förklarade att S. inte 
var att lita på ...att vi inte skulle tillåta att S. hade L. hos sig... Un
dertecknad har vid dessa tillfållen delat med sig av sin uppfattning att 
L. utan tvekan mår bäst av att växa upp i fosterhemmet..." 

Mötet mellan klienten S. och tjänstemännen några veckor senare 
blev mycket affekterat. Tjänstemännen krävde att klienten i detalj 
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skulle redogöra för och redovisa vad som hänt under semestern. Dess
utom krävde tjänstemännen att klienten skulle lämna den norska polis
rapporten om olyckan och sjukhusjournalen till socialförvaltningen. 
Allt detta vägrar klienten. Han ansåg att socialförvaltningen ingenting 
hade med detta att göra. Senare läste jag rapporten och journalen utan 
att hitta någonting anmärkningsvärt. Det här var tydligen en princip
fråga för klienten. Härmed förlorade han emellertid ytterligare i för
troende. Tjänstemännen vid förvaltningen såg dessa händelser från sitt 
perspektiv. De fick ytterligare bekräftat att klienten var oansvarig och 
att han inte var kapabel att se vad som var bäst för sonen. Klientens 
handlande ses som oansvarigt. Bilresan till Norge fördömdes. Stämp-
lingen av klienten hade fördjupats. 

Anmärkningar på fosterföräldrarna 
Klienten S. har kallats till ett möte vid förvaltningen med socialinspek
tör NH., psykolog FM. och utredaren JB. Vid mötet ska klienten fram
föra synpunkter på den nuvarande vårdnadssituationen och på foster
hemmet. Jag deltar också på mötet. Det här mötet har klienten till en 
del spelat in på band med en dold fickbandspelare. Ljudkvaliteten är 
dock bitvis väldigt dålig. Jag har redan redovisat detta möte i samband 
med min analys av klientens språkbehärskning. Här ska jag ytterligare 
kommentera det utifrån min stämplingsteoretiska ansats. Klienten an
mäler följande anmärkningar på fosterföräldrarna: 

• Fostermamman har spolat varmt vatten på pojken. Pojken var rädd 
för att bada. 

• Fosterpappan har använt fysiskt våld mot pojken. Han har hållit 
honom hårt i armarna. Klienten ifrågasätter metoden. 

• Pojken har besvär med ögonen och har uppgivit för pappan att fos
terföräldrarnas son har kastat sand i ögonen på honom. 

• Pojken har blåmärken och klienten S. undrar varifrån de kommer. 

• Klienten tycker att fosterföräldrarna köper för lite kläder till pojken. 

Socialarbetarna reagerar till min förvåning negativt. De tycker att 
klienten kommer med grova och obefogade anklagelser. 
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Socialinspektör NH: "Jag tycker S. försöker hävda sig på ett mycket 
otrevligt sätt ... Efter det här måste vi i starkt ifrågasätta om det är 
lämpligt att S. träffar L. så ofta som en gång i månaden." 

Psykologen FM: "Jaså, S. ...anklagar fosterföräldrarna för misshan
del av L." I sin rapport skriver hon: "Periodvis har pappan kommit med 
kraftiga anklagelser mot fosterföräldrarna om brister i skötsel av L. 
Dessa har varit obefogade." 

Utredaren skriver: "Fadern har haft svårt att samarbeta omkring L, 
det har gällt den tidigare ...och nu fosterhemmet. Fadern har inte haft 
förmåga att se till vad som är bäst för pojken ..." 

Ett och samma möte kan således upplevas och tolkas väldigt olika. 
Här har vi alltså tre tolkningar: 

Klientens: Under mötet reagerar klienten med frustration. Han blir för
bannad. Efter mötet reagerar han med förtvivlan och hopplöshet. 

Tjänstemännens: Samtliga tre tjänstemän är eniga i sin uppfattning. De 
uppfattar att klienten kom med "grova anklagelser." Han anklagade 
fosterföräldrarna för "misshandel av L" och dessa anklagelser var "helt 
obefogade". Klienten ljuger eller saknar omdöme. 

Min uppfattning: Jag reagerade positivt på klientens agerande. Vilken 
observationsförmåga och vilket deltagande i sonens vardagliga 
bekymmer och händelser! Jag reagerade också positivt på styrkan och 
intensiteten i klientens argumentering. Mina reaktioner var naturligtvis 
en spegling av mina förväntningar. Jag trodde inte klienten om att vara 
så insatt i och intresserad av de dagliga rutinerna i vårdnaden om 
sonen. 

Vi har här tre olika tolkningar, men det är socialförvaltningens 
uppfattning som är viktigast när det gäller att förstå den fortsatta 
stämplingen. Med detta möte har stämplingen av klienten förstärkts. 

Halvsyskon som förmyndare 
Vid ett möte på förvaltningen i november 1980 säger fosterhemsin
spektören att pojkens halvsyster är intresserad av att bli förmyndare 
och vårdnadshavare för L. och att socialförvaltningen tänker föreslå 
henne. 

Klienten anmäler omedelbart att halvsystern är olämplig, att hon är 
ointresserad av pojken och att hon knappt vet vem han är. Klienten 
reagerar mycket negativt på förslaget och poängterar gång på gång att 
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halvsystern är olämplig och ointresserad. Detta nonchaleras dock helt 
och hållet av socialarbetarna. 

Några dagar senare ringde jag till halvsystern A. i Helsingborg för 
att närmare undersöka klientens påståenden. Det visade sig att halvsys
tern inte visste hur gammal pojken var. Hon visste inte heller när han 
hade födelsedag och hon hade aldrig skickat några presenter till 
pojken. Det mest frapperande var dock att halvsystern påstod att L. är 
mörk när han i stället är utpräglat ljus och dessutom har långt böljande 
hår. 

Det bör dock sägas att uppgiften att formellt vara förmyndare och 
vårdnadshavare inte behöver innebära någon betungande uppgift. Den 
praktiska vårdnaden skulle också i fortsättningen utövas av foster
föräldrarna och det övergripande ansvaret skulle i fortsättningen åvila 
socialförvaltningen på samma sätt som tidigare. Det intressanta här är 
att socialinspektören NH. och utredaren JB. totalt nonchalerar klien
tens synpunkter. De varken kommenterar eller kontrollerar hans 
påståenden. Stämplingen har tydligen gått så långt att tjänstemännen 
anser att det inte är någon mening med att bry sig om vad klienten S. 
säger. 

Polishämtning av sonen 
Ärendet aktualiserades åter för min del den 31/7 1981 då socialinspek
tör NH. vid Stockholms socialförvaltning ringde till mig i min bostad 
och frågade om jag visste var klienten S. befann sig med sin son. In
spektören berättade att klienten skulle ha lämnat sonen till foster
föräldrarna två veckor tidigare och att han nu tänkte aktualisera po
lishämtning av pojken. 

Jag lovade att jag skulle försöka fa kontakt med klienten S. och bad 
samtidigt inspektören att dröja med polishämtningen några dagar, med 
hänvisning till att en polishämtning kunde vålla skada både för pojken 
och klienten och att det fanns stor risk att faderns förtroende för 
sonens fosterföräldrar och socialförvaltningen ytterligare kunde för
sämras. Jag hänvisade också till psykologutredningen. Där skrev 
psykologen bl.a. följande: "Sannolikt är det så att biologiska pappan 
och fostermamman är hans föräldragestalter... De ömtåliga dragen i 
hans personlighet hör ihop med hans tidigare traumatiska upplevelser 
av konflikter mellan föräldrarna, separationer och dyl. Han har därför 
en stor känslighet för separationer och lojalitetskonflikter. Man kan 
befara att ytterligare separationer är destruktiva för hans utveckling." 
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Några dagar senare får jag kontakt med klienten S. och jag bjuder 
honom och sonen på middag. Klienten berättar att han och sonen 
kommit varandra väldigt nära under semestern och att han inte vill 
lämna tillbaka pojken till fosterföräldrarna. Han kunde inte heller se 
någon anledning till varför han skulle göra det. Pojken trivdes ju myc
ket bra hos honom. Han hade ringt till fosterföräldrarna och uppfattat 
samtalet så att de var överens om att han skulle behålla pojken i fyra 
veckor. Vidare redogjorde klienten S. för att han ville behålla sonen 
ytterligare några veckor, d.v.s. tills tingsrätten beslutat i vård
nadsfrågan. Klienten är helt övertygad om att tingsrätten skulle komma 
att ge honom vårdnaden om sonen. 

Klienten S. tror inte att socialinspektör NH. eller någon annan tjän
steman vid socialförvaltningen har rätt att förvägra honom umgänge 
med sin son. Klienten upplever inte att han bryter mot lagen när han 
behåller sonen längre än två veckor. Han tycker sig endast bryta mot 
en enskild tjänstemans önskningar. Han tycker inte att det längre är 
nödvändigt att följa inspektör NH:s önskningar, i och med att vård
nadsutredningen är färdigskriven och förvaltningen har lämnat sina 
synpunkter till domstolen. 

En domstol har en helt annan dignitet för klienten S. i rättsliga 
frågor än vad socialförvaltningen har. Han uppfattar fortfarande so
cialförvaltningen som en "hjälpande" institution, i stil med Röda Kor
set. I den utsträckning som socialarbetarna inte "hjälper" fullgör de inte 
sina uppgifter och åligganden. Klienten S. har svårt att förstå och ac
ceptera att socialförvaltningen också har kontrollerande och verkstäl
lande uppgifter. Klienten S. är således inte medveten om att han med 
sitt agerande gör sig skyldig till olydnad i rättslig mening. Han tycker 
endast att han bryter mot några tjäntemäns "privata" önskningar. 

Vad är min uppgift som medborgare och samtidigt forskare i en 
sådan här situation? Hur ska jag kunna förklara för klienten S. att han 
har fel i sin uppfattning om förfaltningen och dess tjänstemän? För att 
komma någon vart gällde det att bygga på det förtroende som finns 
mellan oss sedan tidigare. Framför allt gällde det att vinna tid, d.v.s. 
förmå socialförvaltningen att dröja med att aktualisera polishämtningen 
av L. Av den anledningen bjöd jag hem en förskollärare och en 
chefsperson från Röda Korset. Dessa personer intygade, tillsammans 
med mig och min fru, att pojken L. hade det bra hos sin far och att det 
var ett kärleksfullt förhållande mellan far och son. Detta intyg på 
pojkens välbefinnande skickade jag till socialinspektör NH, till några 
tjänstemän på socialförvaltningen och till vårddelegerade. Jag hoppades 
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att detta intyg från fyra väletablerade samhällsmedborgare skulle för
dröja aktualiseringen av en eventuell polishämtning av sonen. När jag 
berättade för klienten S. att inspektör NH. tänkte aktualisera po
lishämtning av sonen blev han både ledsen och arg. Han trodde inte 
riktigt på det. Han trodde inte att NH. hade maktbefogenheter att utan 
vidare beordra polis att hämta barn. Vidare så förstod inte S. varför 
inspektör NH. behövde framföra en sådan hälsning via mig. Om han 
verkligen var så angelägen så kunde han ju komma till honom direkt. 
Han hade varit i sin bostad och hämtat posten, men han hade inte sett 
något meddelande från inspektör NH. Klienten gick motvilligt med på 
att skicka intyget om att sonen L. hade det bra. Han tyckte det hela var 
onödigt. 

Jag framförde också min uppfattning att det ju inte kunde spela 
någon större roll för hans del om han lämnade sonen ett par veckor 
ytterligare till fosterföräldrarna. Jag sade att socialförvaltningen kanske 
kunde använda hans vägran att lämna tillbaka sonen som ytterligare ett 
argument att förvägra honom den definitiva vårdnaden. Diskussionen 
skapade misstroende mellan mig och klienten. Han frågade mig när jag 
hade böljat springa inspektör NH:s ärenden. 

Nästa dag ringde jag till inspektör NH. och frågade om han fatt mitt 
brev och intyget. Jag framförde mina synpunkter och poängterade att 
det nog inte var lämpligt och nödvändigt att aktualisera någon polis
hämtning. Inspektören lät irriterad och sade att han absolut inte be
hövde några råd från min sida. Jag blev mycket förvånad över hans 
reaktion. Jag ringde omgående till inspektören NH:s chef HB. Hon 
hade dock inte tid med något längre samtal utan hänvisade mig tillbaka 
till inpektör NH. 

Nästa överraskning fick jag när jag kom hem på kvällen. Min fru 
berättade att polisen hade varit och genomsökt vårt hus. Polisen hade 
fått i uppgift från socialförvaltningen att återpassa pojken L. till foster
hemmet och man trodde att jag gömde klienten S. och hans son hemma 
hos mig. 

En vecka senare hämtade polisen, några socialarbetare och foster
föräldrarna pojken med våld från sin far i Eskilstuna. Hämtningen blev 
våldsam och dramatisk. Klientens förtroende för fosterföräldrarna var 
därmed helt brutet. Pojken L. verkade mycket orolig och kröp som en 
hund under en soffa när klienten S. och jag besökte honom i foster
hemmet några dagar senare. Klienten böljade gråta varvid vi lämnade 
fosterhemmet ganska omgående. 
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Stämplingen har fördjupats. Klienten är en 
brottsling 

Stämplingen av klienten S. har fördjupats. Nu är han inte längre bara 
olämplig som förälder och vårdnadshavare utan direkt farlig för sonen. 
Han är en brottsling och ska behandlas därefter. Det finns inte mycket 
kvar av humanitet och omsorgsrationalitet när man nu beslutar om att 
aktualisera polishämtning. Psykologen har tidigare poängterat att 
pojken L. är väldigt känslig för våldsamma konflikter och separationer, 
men här kan socialförvaltningen inte ta några sådana hänsyn. Fadern är 
för farlig för sonen. Det hjälper inte heller att fyra etablerade med
borgare intygar att pojken har det bra hos och med sin far och att det 
absolut inte föreligger någon direkt fara för pojken. 

Jag skriver till Länsstyrelsens sociala enhet och frågar om inspek
törens och socialförvaltningens agerande rörande polishämtningen av 
pojken L. var i linje med socialstyrelsens intentioner. 

Länsstyrelsen svarar genom en byråsekreterare bl a. följande: 
"Enligt 94§ barnavårdslagen har barnavårdsnämnd rätt att begära polis
handräckning bl.a. för att efierforska och återhämta omhändertagen 
som avvikit från hem... Vidare får jag upplysa om att det enligt 89§ 
barnavårdslagen är straffbart bl.a. att medverka till att ett omhänder
taget barns vård i hem dit han överlämnats efter avbrott inte 
återupptages. Straffet är dagsböter eller fängelse i högst sex månader. 
Stadgandet gäller ... som vaije person som hindrar eller försvårar 
nämndens på enskilda barn inriktade verksamhet." 

Det är tydligen så att det inte bara är klienten som betraktas som en 
brottsling utan även de som hjälper honom och/eller försvårar nämn
dens arbete. Tjänstemännens tolkningsföreträde har ytterligare mar
kerats. 

Förändrad interaktionsstruktur och negativ 
acceptering 

Socialförvaltningens intentioner eller målsättningar i vårdnadsfrågan 
innebär för klienten att han måste acceptera en negativ situation, som 
han själv förstår och upplever det. Rent konkret skulle förslagen inne
bära, om de fullföljdes helt och hållet, att klienten S. lämnar sin fa
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milj107 och sina vänner och bekanta i Stockholm och själv flyttar till 
Skövde där han skulle kunna få arbete. Därmed skulle klientens um
gänge och interaktionsstruktur markant förändras. Denna process och 
detta tvång att tvingas acceptera en negativ social situation (som den 
dominerade personen ser det) benämner jag, som nämnts, negativ ac-
ceptering. Denna process riskerar dessutom få ytterligare negativa 
konsekvenser för honom, nu beroende på att hans närmaste omgivning 
blir mer negativ än tidigare. 

Utan sin son blir klienten S. degraderad i sin familj och i den ar-
meniska kulturkretsen. De vänder honom ryggen. De kan och vill inte 
förstå honom. Han upplever sin situation som mycket frustrerande och 
besvärlig. Det är i familjen och i den nära vänkretsen som han har fått 
sin identitet och personlighet bekräftad. Han är och känner sig som en 
del av denna sociala enhet. Om vi tittar på klientens kulturella arv kan 
vi förstå vilken stor betydelse familjen och hans son har i den här situa
tionen. 

Klienten S. är enda sonen i familjen D. (familj i utvidgad mening) 
och han har i sin tur endast en son och det är den sonen vårdnadsfrågan 
handlar om. Klienten anser att det är han som ska ta hand om familjen, 
inte minst sina gamla föräldrar. Vidare så anser han att det är han och 
hans son som ska föra familjens traditioner vidare. Han är t. ex. mycket 
mån om att modern ska lära hans son gamla testamentet på armeniska. 
Enligt uppgift kan modern hela gamla testamentet utantill. Hon är 
familjens andliga klippa. Det är ett fint och djupt förhållande mellan S. 
och modern. Utan sin son känner sig klienten S. som ett "avsågat 
träd". Utan sin son känner sig klienten S. inte välkommen, varken hos 
sina föräldrar och systrar eller hos sina kusiner och armeniska vänner. 

Klienten känner sig mycket besvärad när han inför denna krets av 
människor måste förklara var han har sin son. Typisk är hans mors 
kommentar och reaktion när han en gång kom på besök utan sin son 
och försökte förklara för henne om vårdnadssituationen. Efter en lång 
plädering från hans sida, frågade hon honom helt kort om han var 
"handikappad" på något sätt eller om det var något "annat fel" på 
honom. I så fall skulle han berätta det för henne. För henne var det 
självklart att vårdnaden på något sätt skulle ordnas inom familjen D., 
istället för att läggas i "främmande händer". När S. inte kunde re

10^ Med "familj" åsyftas här klientens son, hans gamla föräldrar, två systrar 
och deras familjer och dessutom två kusiner som hade täta kontakter med 
dessa primära familjemedlemmar. 
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dogöra för vad det var för "fel" på honom, vände hon honom ryggen. 
Några dagar senare besökte jag modern, på klientens begäran. Han 
ville att jag skulle förklara vårdnadssituationen för modern och att 
barnet bara var tillfälligt omhändertaget tills dess tingsrätten beslutade i 
vårdnadsfrågan. Hon accepterade situationen men fann den besynner
lig. En av klientens systrar var också på moderns begäran med vid det 
här mötet. 

Socialförvaltningens agerande och intentioner att definitivt placera 
sonen i ett svenskt fosterhem, skulle för klienten S. innebära att han 
blev rumsligt och känslomässigt isolerad från sin son, sina föräldrar och 
sina vänner. Hans interaktionsstruktur skulle kraftigt förändras. Han 
skulle förlora nära och djupa relationer. Det är tvivelaktigt om klienten 
skulle kunna kompensera en sådan förlust. Under dessa sociala om
ständigheter förefaller det inte osannolikt att klienten skulle komma i 
stora sociala svårigheter med ytterligare problem som följd. Klientens 
labila känslomässiga tillstånd, framför allt under våren 1980, talar 
också för en sådan utveckling. 

Klientens självuppfattning och utgången av 
processen. I reser sig och protesterar 

Vårdnadsprocessen har psykologiska konsekvenser för klienten S. För 
det första har vi förlusten av nära relationer. Klientens kontakter med 
vänner och familjemedlemmar har blivit mer flyktiga och ytliga. För det 
andra har vi tvånget att delta i negativa interaktioner. Klienten måste 
träffa tjänstemännen vid socialförvaltningen för att få träffa sin son och 
för att överhuvudtaget ha någon chans att fa den definitiva vårdnaden 
om sonen. 

Vi kan förstå att dessa asymmetriska möten med socialförvaltningen 
upplevs negativt av klienten. Men även umgänget med anhöriga och 
vänner tycks honom besvärligt. "De har lämnat mig, jag förstår inte, de 
känner mig" säger klienten. Klienten upplever att han inte far något 
riktigt erkännande. Han måste umgås med andra på andras villkor. 
Klienten upplever det negativt. Det är en psykologisk kostnad. Kost
naden för ett negativt möte är dock ofta mindre än kostnaden för inget 
möte alls. Klientens identitet och personlighet108 uppstår och vidmakt
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hålls just av dessa möten. Individen måste "ses" för att kunna upprätt
hålla sin självuppfattning. Enligt min teoretiska modell har socialför
valtningen här vissa möjligheter att påverka klienten på det psykolo
giska planet genom att gå in som en alternativ relation. Dessa 
möjligheter till en fruktbar dialog och påverkan begränsas dock av den 
asymmetriska situationen och av klientens dåliga språkkunskaper. De 
psykologiska möjligheterna att hjälpa klienten utnyttjas dåligt menar 
jag. Socialförvaltningen försöker istället att med maktmedel och auk
toritet tvinga klienten att acceptera en för honom negativ situation. 
Under vårdnadsprocessen är klienten utsatt för en psykologisk 
påverkan och ett starkt tryck, som huvudsakligen är av auktoritär 
natur. Jag utvecklar resonemanget i nästa kapitel. 

Det är lätt att inse att en interaktion där klienten inte får sin identitet 
eller sina strävanden bekräftade och som medför en negativ förändring 
av självbilden innebär en för honom kostsam process. Under det år jag 
följde vårdnadsprocessen reagerade klienten ibland med till synes 
obefogad aggression och med mindervärdighetskänslor. Han har också 
försökt undvika interaktion. Han har inte kommit till avtalade möten 
vid socialförvaltningen. Han har hållit sig inlåst i lägenheten, ibland 
flera dagar i sträck. Han har varit rädd för människor. Något stöd har 
han heller inte fått bland sina bekanta. Klienten har ett stort behov att 
prata av sig, att redogöra för sin situation, att förklara för andra och sig 
själv varför han inte har vårdnaden om sonen. Denna allmänna in
ställning plus klientens oro, afFektiva utbrott och ibland osammanhän-
gande tal gör att omgivningen ibland uppfattar honom som "sjuk" eller 
störd och för tillfallet oförmögen att ta hand om sin son. 

Det var just dessa reaktioner klienten ville undvika. Han upptäckte 
också ganska snart att isolering inte var någon bra lösning på proble
men. Han höll på att bli "knäpp", som han själv uttryckte det. Klienten 
är således tvungen att deltaga i negativ interaktion, men han accepterar 
inte socialförvaltningens stämpling av honom som en andra klassens 
medborgare vilken inte är kapabel att ta hand om sitt barn. Han för
söker förklara situationen för sig själv med att det endast är enskilda 
tjänstemän på socialförvaltningen som vill honom illa. Därmed blir det 
lättare för honom att handskas med problemet. Socialförvaltningens 
formella beslut om polishämtning av sonen efter semesteruppehållet 

108 Med personlighet menas här omgivningens uppfattning av individen. 
"Med personlighet menar vi den egenskapsstruktur som omvärlden bedömer 
att en individ besitter. En individ kan därför ha flera personligheter...." Berg, 
L-E. m.fl. (1975) sid:123. 
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sommaren 1981 blev något av en chock för honom. Det här gick inte 
ihop med hans lite naiva bild av illvilliga tjänstemän. Veckorna fram till 
huvudförhandlingen i tingsrätten blev en svår tid för klienten. Både 
klientens juridiska ombud och jag själv var tveksamma till om han 
överhuvud taget skulle orka delta vid huvudförhandlingarna vid Stock
holms tingsrätt. 

Omgivningen uppfattar klienten negativt. Han är medveten om 
detta. Han försöker kompensera och ändra situationen genom att hitta 
alternativa interaktioner. Men han får inte stöd för sina tankar och 
idéer bland sina studiekamrater eller bland lärarna på det andra AMU-
centret söder om Stockholm, där han avsåg slutföra sin yrkesut
bildning. Han avslutar emellertid inte denna. Han söker läkarvård och 
hittar en allmänpraktiserande läkare som ger honom stöd och uppmun
tran. Detta bär honom vidare. 

Klienten S. har en positiv och solid jaguppfattning. Han accepterar 
inte utan vidare omgivningens negativa uppfattningar av honom som 
förälder och vårdnadshavare. I Meads terminologi kan vi säga att det 
är hans / som reser sig och protesterar.109 Han försöker förstå och 
förklara processen. Han söker också alternativ. Hur länge ytterligare 
klienten skulle orkat med vårdnadsprocessen är en hypotetisk fråga 
som jag inte har något svar på. Så här långt orkade i vart fall klienten 
behålla sin värdighet, sin stolthet och sin tro tills tingsrätten fattade 
beslut i ärendet. Tingsrätten beslutade 28/8 1981 att klienten skulle få 
vårdnaden om sin son. 

Enligt mitt förmenande var utgången i tingsrätten till stor del bero
ende av det juridiska ombudets vältalighet och engagemang. Hon lyc
kades sticka hål på socialförvaltningens bevisföring och argument. 
Domskälen var följande: 

1091 är fritt, obundet och oförutsägbart, en slags bärare av viljans frihet. Det 
är här som I hävdar sig mot omgivningen och samhället. I är det subjektiva 
perspektivet. Se: Mead, G.H. Mind, Self and Society (ed.: Morris, C.) The 
University of Chicago Press. Chicago, 1967, sid: 174. 
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"När såsom i förevarande fall barnets moder tillika dess vårdnadsha-
vare avlidit skall enligt 6 kap 10 § 2 st Föräldrarbalken vårdnaden till
komma barnets far, om det ej är uppenbart med hänsyn till barnets 
bästa att vårdnaden bör anförtros åt särskild förordnad förmyndare. 
Lagen ger således den efterlevande föräldern en stark ställning när det 
gäller vårdnaden. Utredningen i ärendet ger ej vid handen att sådana 
tungt vägande skäl mot S.D. föreligger att särskild förmyndare skall 
utses. I följd härav skall S.D. anförtros vårdnaden om L." 

Stockholms Tingsrätt 1981-08-28 

Sammanfattning 

Jag har försökt visa att socialförvaltningens uppfattning i vård
nadsfrågan baserar sig på ett bakgrundsmaterial som kan ifrågasättas. 
Delar av materialet har brister och vagheter och håller inte för en ju
ridisk prövning. Materialet kan tolkas olika beroende på vilka perspek
tiv och målsättningar man har. Följer man ett påstående eller ett om
döme bakåt i tiden till dess källa upplöses det ofta i intet eller fram
träder i en helt annan dager. 

Själva processen och klientens agerande och handlande under 
utredningstiden kan också tolkas och upplevas olika beroende på vilket 
perspektiv och vilken förförståelse man själv har. Det är frapperande 
att se hur negativa faktorer lastas på klientens rygg. Först säger någon 
någonting vagt. Därefter är det någon annan som påstår det negativa. 
Sedan är det en tredje som skriver ner det. Den som sedan läser det 
hela anser och gör gällande att det är sant. På detta sätt ackumuleras 
negativa faktorer under processens gång. 

Jag har försökt visa att det inte är objektiva sanningar som so
cialförvaltningen och socialarbetarna stödjer sig på när de föreslår att 
klienten inte bör ha vårdnaden om sitt barn. Det är snarare ett synsätt 
eller ett perspektiv som styrs och begränsas av grundläggande värde
ringar och antaganden om verkligheten, av direktiv och riktlinjer och 
av ett visst bakgrundsmaterial. 

Socialarbetarna säger inte och anser heller inte att de diskriminerar 
eller stämplar klienten. De påstår och upplever att klienten saknar 
nödvändiga egenskaper för att ta hand om ett barn och att han även på 
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annat sätt är olämplig som vårdnadshavare. Tjänstemännen har bildat 
sig en första uppfattning om klienten S. utifrån ett visst bakgrundsma
terial och utifrån klientens uppträdande, beteende och attityd. Klienten 
stämplas som olämplig vårdnadshavare. 

Den här första uppfattningen ändras inte under vårdnadsprocessens 
gång utan stämplingen fördjupas och intensifieras. Till slut har so
cialförvaltningen uppfattningen att klienten inte bara är olämplig som 
vårdnadshavare utan att han även är farlig och utgör en direkt och 
omedelbar risk för sonen. Deras umgänge måste därför begränsas till 
ett minimum. En brutal polishämtning av sonen i augusti 1981 vittnar 
om förvaltningens allvar i denna fråga. 

Socialförvaltningens möjligheter att påverka klienten på det verbala 
planet är begränsade, bl.a. beroende på klientens dåliga kunskaper i 
svenska språket. Förvaltningen använder sig då av maktmedel och vill 
därigenom tvinga klienten att acceptera en för honom negativ situation 
(som klienten ser det). Genom polisiära åtgärder och domstolsbeslut 
vill socialförvaltningen legitimera sina åtgärder och skapa en juridisk 
grund för den definitiva separationen av sonen från den biologiska 
fadern. 

Klienten reagerar starkt mot tvånget och myndighetsstämplingen av 
honom. Han söker stöd hos sin närmaste omgivning, men de vänder 
honom ryggen. Klienten hittar dock alternativa interaktioner och far 
där stöd och bekräftelse på sin identitet och på att hans strävanden att 
få vårdnaden om sonen är riktiga. Klientens nya juridiska ombud gör 
här en betydelsefull insats. 

Genom klientens starka jagmedvetande och / förhindras åtminstone 
tillfälligt en negativ förändring av hans självuppfattning och genom 
tingsrättens beslut (att tilldöma fadern såväl den juridiska som prak
tiska omvårdnaden av sonen) förhindras en fortsatt stämpling av 
klienten S. från socialförvaltningens sida.110 

HO För en ingående analys av hur en professionell socialarbetare socialiseras 
in i en yrkesroll vars konsekvenser bl.a. innehåller stämpling av klienter, se: 
Nygren, P. Den sociala grammatiken. Esselte Studium. Lund, 1978. 
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7. FORMELL RATIONALITET 
OCH BEHANDLING AV 
KLIENTER 

Syftet med detta kapitel är att försöka förstå den beskrivna vårdnads
processen utifrån ett samhälleligt (makro) perspektiv och därmed re
latera den asymmetriska interaktionen och dess konsekvenser till en 
samhälleligt strukturell nivå. 

Individen i samhället 

Tidigare i avhandlingen har jag presenterat vårdnadsprocessen utifrån 
mina dagboksanteckningar. Jag har bl. a. beskrivit den med hjälp av de 
tre begreppen; målrelatering, institutionalisering och bristande sym-
bolsignifikans. Min beskrivning genererar två frågor: Hur uppstår och 
påverkas socialförvaltningens bedömning av klienten S. som vård-
nadshavare? Och varför tvingas klienten acceptera en situation som han 
själv upplever som mycket negativ? 

I föregående kapitel genomförde jag en kritisk analys av vårdnads
processen utifrån en stämplingsteoretisk ansats. Jag visade på några 
brister eller snarare begränsningar i socialförvaltningens bedömning av 
klienten och pekade på en alternativ förståelse. Analysen visade att det 
skedde en stämpling av klienten, men den förklarade inte varför. Ana
lysen gav heller inte någon förståelse av varför klienten tvingades till en 
negativ acceptering av situationen. Helt uppenbart är att klienten S. 
upplevde att socialförvaltningen försökte tvinga honom att acceptera 
en mycket negativ situation och att stämpling av klienten förekommit. 
Detta är centralt, inte minst ur legitimitetssynpunkt. Låt mig utveckla 
dessa frågeställningar något med hjälp av Nygren: "Det sociala arbetet 
kan inte (i alla fall inte på sikt) bedrivas utan att det är legitimerat. 
Legitimeringen sker antingen av den privatperson vars livsvärld inter
veneras, och/eller av folkopinionen eller av den politiska makten. So
cialt arbete görs i omfattande utsträckning mot enskilda individers vilja 
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(omhändertagande av barn, vårdtvång av missbrukare och unga 
lagöverträdare etc). I Sverige är det i det offentligt organiserade 
sociala arbetet denna repressiva funktion finns."111 

Den logiska följdfrågan är: Vad är det för repressiva krafter i sam
hället som genererar detta tvång samt behovet att klienten S. accep
terar en för honom mycket negativ situation? Jag skall försöka loka
lisera dessa krafter i samhället med hjälp av ett teoretiskt resonemang 
som utgår från den formella ratonalitetens värdepremisser, för att 
därefter illustrera detta med stöd av mitt empiriska material. Jag antar 
således att formell rationalitet existerar i det svenska samhället som en 
ideologi, d.v.s. den berör människor och samhälle, den berör dagens 
situation, men också vad som är bra och önskvärt att uppnå i fram
tiden.112 Eller för att tala med Jürgen Habermas;113: vad som är sant, 
vad som är riktigt och legitimt samt vad som är effektivt. 

Begreppet formell rationalitet har jag hämtat från Max Weber114 

men dess innehåll är också påverkat och färgat av Peter Westlunds 
avhandling (1986) i vilken han diskuterar och analyserar rationalitet i 
det sociala arbetet. Den rationella ideologin ser jag, liksom han, som en 
spegling av materiella och ekonomiska realiteter i samhället och dessas 
krav på effektivitet, så även i det sociala arbetet. 

Uppläggningen av detta kapitel är den att jag först beskriver mina 
begrepp och min teoretiska modell. Därefter försöker jag visa att for
mell rationalitet existerar som ideologi och metod i det sociala arbetet 

111 Nygren, L. Socialarbetaren som gränsridare. Omprövningen av offentligt 
socialt arbete, i: Morén, S. & Nygren, L. (red) På den sociala arbetets kun
skapsfält. Institutionen för socialt arbete, rapport:34. Umeå Universitet, 
1992, sid:53. 

112 Den rationalistiska ideologin har som bekant kritiserats i betydligt större 
format än mitt, kanske framfor allt av företrädare för Frankfurtskolan. Se 
ex.vis: Horkheimer, M. & Adorno, T. Upplysningens dialektik. Filosofiska 
fragment. Daidalos. Göteborg, 1981. 

För en komprimerad bild av Habermas syn på rationalitetens utveckling i 
det senmoderna samhället, se: Habermas, J. Den nya oöverskådligheten. 
Välfärdsstatens kris och de utopiska energiernas utmattning. Ord & Bild. 
nr:3, 1985. 

U4 Weber. M. (1983). 
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och att detta får betydelse för relationen mellan klient och socialför
valtning. Det far ex.vis betydelse för hela utredningsförfarandet bero
ende på dess betoning av kausala resonemang, det temporala i ar
betsgången och det instrumentella synsättet på det sociala arbetet och 
på klienten.115 Därefter relaterar jag den teoretiska beskrivningen till 
mitt empiriska material. Konklusionerna av kapitlet får sedan visa om 
resonemanget, begreppen och den teoretiska modellen ökar förståelsen 
för varför stämpling används vid socialförvaltningen och varför klien
ten tvingas till att acceptera en för honom negativ social situation. Med 
detta kapitel vill jag därmed nå ökad förståelse för asymmetrisk in-
teraktion genom att lyfta fram dess strukturella och samhälleliga 
förankring. Det bör påpekas att min analys och min diskussion endast 
snuddar vid en del av det sociala arbetet, nämligen LVU-vård. Låt mig 
därför göra en kort empirisk positionering innan jag fortsätter min be
greppsdiskussion. 

En viktig distinktion i sociallagstiftningen är att SOL arbetar med 
samtycke och frivillighet och är en ramlag, medan LVU däremot är en 
detaljlag med tvångsinslag116 som aktualiseras när det föreligger ett 
vårdbehov som inte kan tillgodoses med föräldrarnas samtycke. Min 
avhandling berör dessutom endast utredningsarbetet och socialförvalt
ningens direkta relation till klienten. Beskrivningen och analysen berör 
därmed inte socialförvaltningens planering av barnets vistelse och 
framtid i fosterhemmet. Avgränsningen är medvetet gjord. Jag har valt 
att beskriva den del av det sociala arbetet där den asymmetriska in-
teraktionen och den rationella diskursen kan antas vara som mest ut
präglad. Det empiriska materialet illustrerar därmed på ett tydligt sätt, 
hoppas jag, den teoretiska ansatsen och dess frågeställningar. 

115 Westlund, P. (1986). 

1 j a g  ä r  m e d v e t e n  o m  a t t  d e t  f i n n s  d e l a d e  m e n i n g a r  ä v e n  p å  d e n  h ä r  p u n k 
ten. Det finns de som betraktar även LVU som en ramlag. Detta framgår bl.a. 
av projektet; Barn i Kris. Se: Böljeson, B. m.fl. (1980). 
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Formell rationalitet, auktoritet, 
fragmentering och reducering 

Begreppspresentation 
Jag ser på mitt problem, d.v.s. stämplingen och tvånget för klienten att 
acceptera en negativ situation på tre nivåer: för det första handlar det 
om individens relation till samhället, för det andra om individens rela
tion till andra människor i sin omgivning och för det tredje slutligen, 
om individens uppfattning av sig själv, d.v.s. om hans självuppfattning 
och identitet. 

En grundfråga är: Vad är det som är mest typiskt på vaije nivå i ett 
samhälle som bekänner sig till den formella rationalitetens 117 

värdeprinciper? Svaret kommer naturligtvis att variera beroende på 
vilken utgångspunkt betraktaren har, variera med hans/hennes as
pektseende.118 

När det gäller individens förhållande till samhället stannar jag inför 
begreppet auktoritet. Rationalitet och auktoritet hör, som jag ser det, 
ihop. Utan auktoritet ingen legitimitet och effektivitet. Här utgår jag i 
första hand från Weber (1968), men även från andra klassiska organi
sationsteoretiker som Taylor (1913). 

När det för det andra gäller individens förhållande till andra män
niskor är problemet svårare. Jag söker ett intransitivt sociologiskt be
grepp. Ett begrepp som anger ett rumsligt förhållande, som genereras i 
samhället, som är en produkt av samhällets socioekonomiska system 
och som individen måste acceptera eller åtminstone finna sig i. Ett be

117 Någon läsare kanske förundras över min användning av epitetet formell i 
samband med rationalitet. Termen har som bekant två lexikala betydelser av 
vilken den ena associerar till företeelser som är institutionellt reglerade. Även 
om denna betydelse har viss relevans för min analys är det framför allt for
malitetens andra betydelse som avses. Nämligen att rationalitetet som diskurs 
eller tankemodell visar upp sig i olika former och analogier. Min tolkning av 
termen är främst insprirerad av Georg Simmel som väl fortfarande får betrak
tas som den mest framträdande "formalisten". Se ex.vis: Simmel, G. (1964). 
Se också Andersson, B. Några kunskapssociologiska perspektiv, i: Asplund, 
J. (red) 1970, sid: 86, som också han betonar rationalitetens form snarare än 
innehåll. 

118 Uttrycket aspektseende är hämtat från Johan Asplund. Se: Asplund, J. 
Om undran inför samhället. Korpen. Lund, 1978. 
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grepp som har konsekvenser för individen, när det gäller hennes 
möjligheter till fruktbara relationer och som dessutom har en viss 
förankring i symbolisk interaktionism. Min premiss är här att män
niskan är skapad av sin sociala miljö119 och därmed beroende av andra 
människor för att kunna upprätthålla och utveckla sin självuppfattning 
och sin identitet. De sociala relationerna är således av helt avgörande 
betydelse för människans sociala existens. En förutsättning för att in
dividen ska kunna interagera med andra är att det rumsligt och 
tidsmässigt finns en sådan möjlighet. En person som arbetar vid en 
bullrig maskin eller sitter framför en dataskärm har ex.vis små 
möjligheter att umgås med andra under arbetets gång. Om han är bun
den av arbetet 12 timmar per dygn begränsas hans möjligheter till 
meningsfull interaktion ytterligare. Om han dessutom bor i en barack i 
en främmande stad 100 mil från sin familj och sina vänner och bekanta 
kan det hela bli problematiskt. Styrning av människor in i sådana här 
situationer, in i fållor eller fragment kallar jag för fragmenter ing. 
Denna process utgör en god grogrund för den ensamma människan och 
det individualistiska samhället. 
För det tredje har vi den psykologiska dimensionen. Enligt Mead och 
symbolisk interaktionism är individens självuppfattning och identitet, 
som framgått, en social produkt. Samhälleliga åtgärder som påverkar 
individens sociala situation och minskar antalet betydelsefulla relationer 
har därmed också psykologiska konsekvenser för individen. När den 
sociala interaktionen begränsas krymper också individens sociala 
medvetande och identitet. Människan avhumaniseras. Av me
todologiska skäl vill jag emellertid ytterligare begränsa det här begrep
pet. Jag vill konstruera120 ett begrepp som hänvisar till individens 
subjektiva upplevelser av förändring. Denna förändring (i negativ 
riktning) benämner jag reducering. Reducering är således nära analogt 
med avhumanisering121 av individen och utgår från individens egna 

119 Det sätt på vilket människan är en produkt av sin sociala miljö enligt 
symbolisk interaktionism har jag beskrivit i samband med min genomgång av 
teorins utgångspunkter. 

120 Även begreppet konstruktion är centralt i den interaktionistiska teo
ribildningen. Se t.ex.; Berger, P. & Luckmann, T. (1979). 

121 Om en individ blir isolerad, t.ex. på en öde ö utan sociala relationer, 
avhumaniseras han med tiden. Det är således fråga om en socialisations-
process i motsatt riktning. För en litterär beskrivning av denna process, se: 
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upplevelser. Jag ska diskutera dessa tre begrepp något utförligare, men 
först några ord ytterligare om formell rationalitet. 

Formell rationalitet 
Jag utgår ifrån Webers rationalitetsprincip och postulerar att formell 
rationalitet tenderar utöva hegemoniskt inflytande i dagens svenska 
samhälle. Med formell rationalitet avser Weber organisationens 
ekonomiska och tekniska effektivitet. Det är ett begrepp som syftar på 
sådan instrumenteli och teknisk rationalitet som är kalkylerbar och som 
t. ex. används av exekutiva organisationer för att verkställa mål som 
bestäms av andra. Hur dessa värden sedan fördelas (ekonomisk ra
tionalitet) är en annan sak.122 Israel har diskuterat frågan och gör 
samma distinktion mellan begreppen. "Mycket av den politiska debat
ten i Sverige tycks idag gälla frågan om hurvida den formella ratio
naliteten med dess effektivitetsanspråk eller den materiella ratio
naliteten med dess betoning av en rättvis fördelning av den sociala pro
dukten skall få prioritet vid social och ekonomisk planering."123 Prob
lemet hade hög aktualitet i den politiska diskussionen redan i böljan av 
1970-talet och har så fortfarande (1995).124 

Formell rationalitet innebär att alla medel måste väljas så att de på 
det ekonomiskt mest effektiva sättet kan leda till målet125. Ett typex

Golding, W. Lord of the flies. Robert Mac Lehose & Co Ltd, The University 
Press. Glasgow, 1968. Om individen å andra sidan har en mångfald av sociala 
relationer och uppgifter såsom förälder, maka, idrottsmänniska, politiker etc, 
ja, då kan hon/han också agera och "spela" många olika roller och får med 
tiden en bred social kompetens. När en social roll försvinner får det betydelse 
för individens självuppfattning. Basen för hans sociala kompetens smalnar. 
Han avhumaniseras till viss del. Till slut har han kanske bara en roll kvar, en 
yrkesroll. Han blir reducerad till en "fackman utan ande".Weber, M. (1983). 

122 Weber, M. (ibid). 

123 Israel, J. (1971). sid 126. 

l2^ Jag gör således en begränsning av rationalitetsbegreppet. Jag tar inte med 
hur produkter, d.v.s. varor och tjänster fördelas till konsumenter och medbor
gare. Formell rationalitet är således en teknisk och instrumenteil rationalitet 
där man uppbådar olika strategier för att realisera uppställda mål. 

l2^ Att också använda "vetenskap och andra former av organiserad kunskap 
är i Max Webers terminologi detsamma som att handla instrumentelit, d.v.s. 
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empel är det ekonomiska företaget i det kapitalistiska systemet. Ju lön
sammare företaget är desto bättre. Men det enskilda företaget är inte 
fristående från samhället, utan i högsta grad beroende av dess organi
sation och effektivitet. När perspektivet vidgas och när ett formellt 
rationalistiskt synsätt dominerar, inte bara i det enskilda företaget utan 
i samhället i dess helhet, far det en annan innebörd. Det genomgår en 
kvalitativ förändring och griper in i människors liv på ett sätt som kan 
beskrivas som "totalitärt" och föga värdeneutralt.126 Det vidgade per
spektivet bygger på värderingar och antaganden om människan och 
samhället kring vad som är normalt och önskvärt. Om hur samhället 
(staten) ska förhålla sig till den enskilde individen. Det är helt enkelt 
fråga om ideologi. Det handlar om vad som är bra och dåligt i ett sam
hälle, om vad som är möjligt och önskvärt att realisera. Begreppet skär 
rätt in i diskussionen kring relationen mellan den enskilde individen och 
samhället. Jag uppfattar, i likhet med Olsson, begreppet ideologi som 
ett "system av trossatser med vars hjälp vi dels försöker förstå världen 
som vi anser att den är, dels försöker förändra den till vad vi anser den 
bör vara."127 Hur ser då den formella rationalitetens ideologi ut när den 
appliceras på det sociala arbetet? 

Låt mig följa Westlund128 i hans argumentation och lyfta fram några 
väsentliga tendenser och nyckelbegrepp i det sociala arbetet när det 
utförs enligt den formella rationalitetens värdeprinciper: Vi har till att 
bölja med det kausala resonemanget där arbetsgången för att verk

formellt) rationellt." Israel, (ibid), sid:373. Här kan finnas skäl att påminna 
om att Weber också formulerade farhågor om att denna instrumentalitet skulle 
komma att föra för långt - den rationella människan skulle hamna i 
"järnburen" ("the iron cage"). 

126 Den formella rationaliteten är m.a.o. endast värdeneutral inom modellen, 
inom den exekutiva organisationen. 

127 Olsson, G. Planering som ideologi, i: Nya tider - ny regionalekonomi, 
ALA-rapport 6. Uppsala. 1979, sid: 18. 

128 Peter Westlund (1986) har på ett intressant sätt beskrivit vad formell ra
tionalitet innebär i det sociala arbetet. Westlund har dock, enligt min mening 
använt sig av ett onödigt värderande och propagandistiskt språk som bättre 
passar i en debattskrift än i en vetenskaplig avhandling. Trots detta är hans 
avhandling mycket intressant och läsvärd och hans teser bör ha giltighet och 
vara av intresse även utanför det sociala arbetet. 
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ställa olika beslut eller för att lösa olika problem är: utredning -
bedömning - beslut - handling/åtgärd. Här ser man också den tempo-
rala metoden där handling och åtgärd alltid föregås av planering och 
tanke.129 Väsentligt är också det instrumentella synsättet på arbetet 
och på klienten. Vad får nu detta rationella effektivitetstänkande för 
konsekvenser? Enligt Westlund utesluter metoden och arbetssättet 
genuin kommunikation mellan socialarbetare och klient vilken riskerar 
att objektifieras under utredningsfasen. Klienten bedöms på basis av 
sin historia och "en gång för alla", bearbetning av ny information 
förekommer i princip inte. Tankearbetet ska ju vara klart innan proces
sen startar. Arbetssättet tenderar utestänga dialektiken från det sociala 
arbetet. Individens I, det kreativa och nyskapande i Meads terminologi, 
får ingen plats i den temporala metoden.130131 

Vidare ser man i det formellt rationalistiska perspektivet verksam
heten och problemen uppifrån vilket motiverar en hierarkisk organisa
tionsstruktur. Det blir också nödvändigt med en viss distansering mel
lan över- och underordnad. Ett speciellt ledningsspråk formuleras som 
kommer till uttryck, inte bara i själva arbetsledningen utan även i 
utredningar och i centrala direktiv. Vidare så begränsar ett samhälle, en 
organisation eller en myndighet som endast har ett perspektiv, en 
ideologi, sitt eget seende och kritiken tystnar. Alla tycker sig se 
kejsarens kläder. Ledningens rätt att leda och fördela arbetet och 
ledningens suveränitet när det gäller tolkningsföreträde i olika frågor är 
andra nödvändiga komponenter. I en arbetsorganisation som bekänner 

129 För övrigt en grundtes också i den strukturfunktionalistiska teorin. Kan
ske speciellt tydlig hos Talcott Parsons när han diskuterar de normativa 
grundvalarna för människans evaluering av olika handlingsalternativ. Se: 
Parsons, T. (1951). 

130 Se: Mead, G.H. (1934) "We are aware of ourselves, and of what the 
situation is, but exactly how we will act never gets into experience until after 
the action takes place." (pp: 177-178). And: "It is only after we have acted that 
we know what we have done; it is only after we have spoken that we know 
what we have said." (p:196). 

I ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv är det snarare så att plane
ringen inte helt kan föregå handlandet då avsikten med en individs handlingar 
ej föreligger som en färdig plan i individens medvetande före handlandet. I 
stället omformas och skapas avsikten ständigt på nytt under handlingsfasen. 
Handling, avsikt, medvetande och reflektion utgör en kumulativ dialektisk 
process under ett ständigt skapande av förståelse och mening. 
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sig till den formella rationalitetens värdeprinciper blir det således svårt 
att tillgodogöra sig kreativitet och vilja till utveckling såväl hos 
socialarbetare som klienter. Verksamhetens målsättning är ett ytterli
gare problem i det sociala arbetet. Vem ska bestämma och formulera 
målen för verksamheten och vem ska ha rätt att tolka dessa mål och 
avgöra om målsättningen är uppfylld eller inte? Enligt Westlund be
gränsas här intentionerna i det formellt rationalistiska planerings
tänkandet till frågor om strategier och handlingsplaner för att realisera 
uppställda mål, medan målens förnuftighet lämnas utanför.132 

Olika organisationsteorier såsom "Scientific Management" vill på ett 
mera direkt och totalt sätt än t. ex. Weber applicera formell rationalitet 
med dess värdeprinciper och tekniska handlingsmönster på människan. 
Detta innebär att medborgarna förväntas delta på effektivast möjliga 
sätt som kuggar i den totala produktionsprocessen, d.v.s. inte bara i det 
enskilda företaget utan i samhället generellt sett. Arbetet ska enbart ses 
som ett medel, irrationella element ska rensas bort såväl från ar
betsplatsen som från individens privatliv. Produktionen ska rationali
seras så långt det är möjligt, vilket innebär hög grad av arbets
fördelning och specialisering, även inom den offentliga verksam
heten.133 En organisation ses också som en enhet som är lätt att 
avgränsa från omgivande system.134 Organisationen eller företaget är 
ett rationellt instrument för att nå vissa mål som en elit artikulerat. 
Eliten, d.v.s. ledningen anses ha rätt att kontrollera och leda organisa
tionens inriktning och därmed medlemmarnas (medborgarnas) be

132 Här refererar Westlund (1986) till studier gjorda av Sunesson, S. Ändra 
allt. En uppmaning till socialarbetare. Liber Förlag. Stockholm, 1985, 
Marklund, S. m.fl. Socialvärlden. Om mötet mellan socialarbetare och 
klient. Liber förlag. Stockholm, 1984 och Lundgren, K-E. Ur tystnaden. Om 
den moraliska karriären i det sociala arbetet. Liber förlag. Stockholm, 1984. 

Utvecklingen under senare år har i tämligen dramatisk form följt dessa 
spår, vilket såväl applåderats som kritiserats i en rad arbeten. För en gedigen 
genomgång av detta se ex.vis: Rothstein, B. Vad bör staten göra? Om 
välfärdsstatens moraliska och politiska logik. SNS förlag. Stockholm, 1994. 

134 Formell rationalitet förutsätter således för att fungera, slutna system med 
klart definierade uppgifter och gränser i en hierarkisk organisation. Det so
ciala arbetet däremot utförs i ett "öppet system", med flera intressenter, 
oklara direktiv och vaga gränsdragningar mellan olika organisationskulturer. 
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teende. Det är också ledningen som ska förmedla kontakterna med 
omgivningen. Detta mönster gäller inte bara i ekonomiska företag utan 
även i politiska och fackliga organisationer.135 

Som vi ser hos Taylor, Etzioni136 m. fl. är formell rationalitet ett 
centralt värdesystem i de högteknologiska västerländska samhällena.137 

Problemlösningstänkandet och det kausala resonemanget i det so
ciala arbetet uttrycker en sådan rationalitet: den objektifierade män
niskan, det rationella samhället och den instrumentella kunskapen. 
Denna beskrivning av socialförvaltningens arbetssätt och metod asso
cierar till ett medicinskt138 betraktelsesätt: Det som är problem ska 
definieras och inringas. En behandling (åtgärd) sätts in och patienten 
(klienten) blir frisk (rehabiliterad) och problemet är löst. Metoden kan 
sammanfattas: problem - utredning - bedömning - åtgärd - resultat.139 

Sett i detta perspektiv är socialförvaltningens verksamhet när det 
gäller vårdnadsärenden (i mitt fall LVU-verksamhet) i grunden byggd 
på tekniska överväganden och rationalitetsprinciper där det kausala 
resonemanget, den temporala arbetsgången och det instrumentella syn
sättet på det sociala arbetet och på klienten utgör viktiga komponenter. 
Vidare tenderar diskursens hegemoni utdefiniera alternativa 
förhållningssätt till sociala problem och till det sociala arbetet.140 

135 Taylor, F. The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers. 
New York, 1913. 

136 Etzioni, A. Moderna organisationer. Aldus/Bonniers. Stockholm, 1970. 

13 7 Samtidigt som detta accentuerats har civilisationskritiska omdömen om 
den formella rationalitetens gränser blivit allt vanligare, speciellt inom den 
s.k. postmodernismen. Den formella rationaliteten som politisk- och före
tagsstrategi kritiseras också allt oftare av moderna organisationsteoretiker. Se 
t.ex.: Brulin, G. Från den 'svenska modellen' till företagskorporatism? 
Facket och den nya företagsledningsstrategin. Arkiv avhandlingsserie. Lund, 
1989. 

138 Se t.ex.: Palmblad, E. Medicinen som samhällslära. Daidalos. Göteborg, 
1990. 

139 Morén, S. (1992). 

14® Se vidare Hydén, L-C. Det sociala misslyckandet som berättelse. So
cialvetenskaplig tidskrift, nr:3, 1995 (194-207). Hydén skriver att: 
"Utredningsberättelsen skänker en moralisk mening och innebörd åt socialar-
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Dikotomier såsom individ/samhälle, frivillighet/tvång, nor
malt/onormalt upplöses i och med att de ses som problem som ska 
lösas (upplösas). Samma sak gäller kreativiteten och dialektiken i det 
sociala arbetet. Formell rationalitet med sin instrumentella kunskapssyn 
begränsar förståelsen och det egna perspektivet. Den tenderar reducera 
människan till en kugge i produktions- och reproduktionsprocessen. 

Auktoritet 
Formell rationalitet är ett centralt värdesystemen i vårt samhälle och så 
även i det sociala arbetet. Perspektivet innebär bl. a. att individen 
förväntas acceptera samhällets auktoritet, såväl i det enskilda företaget 
som inom den offentliga förvaltningen. Auktoritet associerar hos We
ber141 till en kombination av makt och legitimitet, d.v.s. till den makt 
som betraktas som legitim. Naturligtvis kan man fråga sig om en rela
tion där den dominerade helt och hållet har accepterat makten (gjort 
den legitim) kan karaktäriseras som auktoritär.142 Detta är till en del 
lek med ord. Vad som åsyftas här är att ett formellt rationalistiskt per
spektiv kräver, att individen ska uppfostras till att tro på och behöva 
auktoriteter,143 han ska förmås acceptera att andra bestämmer vad han 
ska göra. Detta gäller inte bara i den primära och sekundära socialisa-

beterna och deras handlande. Men som alla berättelser tränger den undan en 
annan historia och en annan moral: händelserna sedda och berättade av någon 
annan ur ett annat perspektiv. Och som alltid är det de svagas berättelse som 
är tyst" (sid:206). 

141 Weber, M. (1983). 

142 Med ett auktoritärt system menas ett system som strävar efter lydnad. 
Detta kan nås dels genom tvång och dels genom frivillighet. När det gäller 
påtvingad lydnad använder eliten eller andra samhällets företrädare olika for
mer av fysiska maktmetoder. När det gäller frivillig lydnad har den under
ställde aktören accepterat makten och auktoritetema. För vidare läsning 
rekommenderas Ingrid Falks arbete från 1992; Makt, auktoritet och lydnad, 
Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet. 

143 Dessa behov brukar i den psykoanalytiska teoribildningen benämnas de
pendency needs. Begreppet har hämtats upp och utnyttjats av Parsons i hans 
s. k. "Deviancy model of illness". Se ex.vis: Parsons, T. Illness and the role of 
the physician. American Journal of Orthopsychiatry, 21, 1951. pp: 452-460. 
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tionsprocessen; i hemmet, i skolan144 och under den obligatoriska 
militärtjänstgöringen utan allmänt i samhället. Har makthavare lyckats 
förmå individen att acceptera samhällets auktoritet har de också där
med skapat en god grogrund för formellt rationellt beteende.145 

Max Weber (1968) ansåg att en organisation behöver byråkratisk 
auktoritet för att kunna vara effektiv, men också att det har sina 
svårigheter att legitimera en sådan auktoritet. Därför har byråkratiska 
organisationer en tendens att vika av antingen åt det karismatiska eller 
traditionella hållet. Resultatet blir att vi i praktiken får en samman
blandning av olika typer av auktoriteter. I detta fall är det inte befogat 
med en uppdelning av auktoritetsbegreppet i olika typer. Det räcker för 
våra syften att här anta att auktoritet utgör ett primat för socialför
valtningen som samhällets förlängda arm när det gäller att lösa sociala 
problem och återanpassa avvikande individer. "Sociala problem är i den 
meningen en samhällelig/kulturell kategori, som implicerar makt och 
disciplinering."146 

Den amerikanske psykologen Stanley Milgram (1975) utförde mel
lan år 1960-1963 en försöksserie som har blivit klassisk. Han under
sökte hur långt det var möjligt att fa vanliga människor att gå när det 
gällde att tillfoga andra smärta. Han ville se hur långt de kunde förmås 
att lyda en auktoritet utan hot, tvång eller mutor. Det visade sig att 25 
av 40 personer var beredda att ge en försöksperson de starkaste 
stötarna (450 volt) som fanns på panelen bara för att en person med 
auktoritet bad dem göra det. Milgrams slutsats var den att flertalet 
människor i vår västerlänska kulturkrets gör som de blir tillsagda, utan 
hänsyn till handlingens innehåll och utan att hämmas av sitt samvete, 

144 Se vidare i Kerstin Skog-Östlings avhandling; Pedagogisk, kontroll och 
auktoritet, Högskolan för lärarutbildning, Stockholms Universitet, 1984. 

145 Denna typ av analys harmonierar i sina grunddrag med Michel Foucaults 
arbeten kring disciplinering och "governmentality". Se ex.vis: Burchell, G., 
Gordon, C. & Miller, P. (eds). The Foucault Effect. Studies in Governmenta
lity with two Lectures by and an Interview with Michel Foucault. Har-
vester/Wheatsheaf.. London, 1991. 

146 Morén, S., i: Morén, S. & Nygren, L.(red)(1992) sid:37. 
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förutsatt att befallningen utgår från en person med auktoritet och ges i 
ett godtagbart socialt sammanhang.147 

Milgram pekar på likheterna med Nazityskland. Massor av vanliga 
och hyggliga människor deltog i fruktansvärda judeutrotningar. Han 
pekar också på den amerikanska krigföringen i Vietnam och på mas
sakern i Song My där soldater sköt ner hundratals barn, kvinnor och 
gamla, för att en befälhavare gav order om det. Vi är m.a.o. uppfost
rade till att tro på och lyda auktoriteten Under vår barndom och vår 
socialisation har den asymmetriska relationen till våra föräldrar och 
den vuxna generationen bildat mönster och utgjort en dominerande 
faktor. Allt detta har sedan skapat strukturer i vårt medvetande genom 
internalisering efter vilka vi senare i livet har en benägenhet att reagera 
och handla.148 

Jag antar att det auktoritära förhållningssättet finns som en djup
struktur även i det sociala arbetet.149 Individen socialiseras in i detta 
samhälle och internaliserar därmed de sociala normerna och det auk
toritära systemet. Härigenom legitimeras systemet och dess auk-
toriteter. Jag ser, som framgått, socialförvaltningen som en spegling150 

av samhället, men dessutom som samhällets förlängda arm vilken 

14? Johan Asplund refererar samma undersökning och drar paralleller till sitt 
begrepp; social responsivitet. Oaktat motiv blir konsekvenserna lika 
förödande. Se: Asplund, J. (1987). 

148 Detta är vad Parsons beskriver som orienteringsförmåga i sociala situa
tioner, d.v.s. uppbyggnaden av en slags kognitiv karta med vars hjälp vi eva-
luerar våra handlingsmöjligheter i olika sociala sammanhang. Se: Parsons, T. 
Toward a General Theory of Action. Howard University Press. Boston, 
1951. 

149 Kritiska teorier om det sociala arbetet har bl.a. utvecklats i antologin 
Barn i kris (1980). Också Westlund gör denna bedömning när han skriver: 
"Familjehemsvården har en dold mening av auktoritära drag. Den separerar 
vad som är enat och dömer människor till existensiella, möjligen också sociala 
problem." Westlund, P. (1986) sid:380. En liknande, om än mer Foucault-
inspirerad, analys görs av Kenneth Petersson i: Dahlgren, L. & Hultqvist, K. 
(red)(1995). 

150 Metaforen med spegeln är en klassiker inom symbolisk interaktionism. 
Jag påminner här om Charles Horton Cooleys s. k. spegeljagsteori. Individen 
blir till genom att spegla sig i sina medaktörer. Se: Cooley, C.H. (1902). 
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genom kontroll och påverkan försöker återanpassa avvikande individer 
till det som är rationellt och effektivt för samhället som helhet - då sett 
utifrån den formella rationalitetens värdeprinciper. 

Kennet Hultqvist skriver i sin avhandling "Förskolebarnet" (1990) 
att det inte är med hjälp av riset man lär barnet livets realiteter. I stället 
använder man sig av en annan makt som far saker gjorda, utan att 
förhoppningsvis hämma barnets utveckling. Barnet lärs att av egen fri 
vilja göra det som ändå måste göras. Vad det gäller är att lägga beslag 
på barnets vilja. " denna sofistikerade maktutövning som beledsagas 
av socialvetenskaplig teoribildning bidrar till att dölja maktens när
varo i olika institutionella sammanhang och till att beslöja möjligheten 
av att det bakom den demokratiska principen...eventuellt gäller andra 
lagar."151 

Auktoritet, samhälle och individ 
En förutsättning för att ett samhälle ska överleva är att det finns någon 
sorts ordning och fungerande maktutövning. Stanley Milgram skriver 
ex.vis att: "Beteendet och andra egenskaper har under många genera
tioner formats av behovet att överleva. Medfödda anlag för lydnad är 
en förutsättning för social organisation. Detta anlag i växelverkan med 
samhällets inflytande ger upphov till en LYDIG individ."152 Frågan är 
således hur man ska åstadkomma lydnad och lydiga medborgare? 

För att förstå begreppet auktoritet är det nödvändigt att introducera 
ytterligare två begrepp; nämligen makt och lydnad. Låt mig försöka 
illustrera dessa begrepp och deras relationer med hjälp av en teoretisk 
modell (figur:7) hämtad från Falk (1992). 

Hultqvist, K. Förskolebarnet. Symposion bokförlag. Stockholm, 1990. 
sid:280. 

152 Milgram, S. Lydnad och auktoritet. Wahlström & Widstrand. Stock
holm, 1975. sid: 134. 
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MAKT 

v 
Frivillig Patvingad 

Figur: 7 Samspelet mellan makt, auktoritet och lydnad 
(efter Falk, 1992, sid:7) 

Definitionsmässigt kan inte makt och auktoritet utövas utan att några 
låter sig ledas, d.v.s. lyder givna order, arbetsinstruktioner etc. Ledare 
och ledda förutsätter varandra och ingendera kan existera utan den 
andre. Påtvingad lydnad innebär enligt Falk att någon person tvingar 
någon annan att lyda. Detta kan ske på många olika sätt men förutsät
ter alltid en asymmetrisk situation. I interaktionen finns det alltid en 
dominerande individ och någon annan som är dominerad. Den domi
nerande personen har olika maktmedel till sitt förfogande. Att belöna, 
bestraffa eller att hota med sanktioner är exempel på maktutövning för 
att tvinga den andre till lydnad. Frivillig lydnad är något annat. Då har 
individen accepterat det auktoritära systemet, d.v.s. nödvändigheten 
(t.o.m. nyttan) av lydnad och underkastelse. Lydnaden kan gälla en 
person, en regel, en politisk eller religiös övertygelse etc. 

Det rationella (moderna) samhället strävar således efter att uppnå 
legitimitet och självkontroll i sin maktutövning. "Har samhället lyckats 
med att fa individen att se sig själv som den person som samhället öns
kar att individen skall se sig själv som, då har det på ett sätt influerat 
själva substansen, själva den jordmån i vilken individens handlingar och 
inställningar har sina rötter."153 Lydnad är således en funktion av direkt 
maktutövning eller av makt via auktoriteter. 

153 Ofstad, H. Identitet och minoritet, i: Schwarts, D. (red) Identitet och 
minoritet. Almqvist & Wiksell. Stockholm, 1971. sid: 110. 
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Det är svårt att tänka sig ett samhällssystem med enbart likar. 
Naturligen föreligger ett asymmetrisk förhållande mellan samhället och 
den enskilde medborgaren. Några har makt och auktoritet medan de 
flesta är hänvisade till lydnad, antingen frivilligt eller genom tvång. 
Detta är en naturlig förutsättning för samhällets överlevnad. Systemet 
får sin legitimitet genom socialisationsprocessen, genom politiska val 
och genom medborgares krav på rationalitet och effektivitet. Frågan är 
snarare hur auktoritet bör utövas och hur legitimitet för systemet bäst 
kan skapas utan att hämma kreativiteten och utvecklingspotentialer. 

Fragmentering 
Formell rationalitet innebär också att den enskilde individen far ett 
fragmentariskt förhållande till sina arbetskamrater, grannar och även 
till sina egna familjemedlemmar. Arbetsprocessen och den byråkratiska 
organisationen med sina specialister av skolade fackmän delar in 
medborgarna i olika fack eller fragment. Om man utgår ifrån Meads 
och Cooleys teorier om hur människan får sin självbild, d.v.s. sin 
uppfattning av sig själv utifrån hur andra ser på henne, blir individens 
självuppfattning begränsad och vag i det samhälle där formell ratio
nalitet utgör den dominerande diskursen. När individen inte kan få sin 
självuppfattning bekräftad i produktionen och inte heller utanför arbe
tet, t. ex. i den intresseförening som han tillhör, tar individen sin tillflykt 
till familjen. Men om också familjen splittras blir individen lätt ett 
objekt. Reifikationen sträcker sig m.a.o. längre än till själva produk
tionsprocessen. Fragmentering är således ett begrepp som anger såväl 
ett rumsligt förhållande som ett begrepp vilket anger frånvaron eller 
utarmningen i möjliga relationer. 

Reducering 
Formell rationalitet innebär slutligen också att individens interak-
tionsmöjligheter begränsas och därmed begränsas också hans sociala 
medvetande och identitet. Reducering är ett psykologiskt begrepp som 
anger individens subjektiva uppfattning om en negativ förändring av 
hans självuppfattning. 

Weber beskriver i sin idealtypologisering den rationelle individen 
som en som handlar medvetet och som har en enastående förmåga till 
rollspel. Individen förväntas underkasta sig samhällets auktoritet och 
utföra sina uppgifter rationellt och effektivt, men samtidigt ska hon/han 
behålla sin individualitet och kreativitet. Frågan är om en sådan män
niska är möjlig? Weber uttrycker själv tvivel på hur den ultimata kul
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turmänniskan skulle tänkas bete sig i det maximalt rationella samhället; 
"Fackmän utan ande, njutningsmänniskor utan hjärta."154 

En negativ förändring av individens självuppfattnning och identitet 
är inte huvudsakligen en medveten kognitiv process, utan processen 
sker huvudsakligen på ett omedvetet plan och upplevs av den drabbade 
med känslor av olust, mindervärdighet och agression. Sådana känslor 
indikerar reducering. Reducering är därmed en subjektiv kategori 
definierad utifrån individens egen självuppfattning och förståelse. 

Den teoretiska modellen sammanfattad 
Formell rationalitet är, som framgått, ett värdesystem i det moderna 
samhället. Det används som en premiss i det sociala arbetet och im
plicerar då det kausala resonemanget, den temporala arbetsgången och 
det instrumentella synsättet. Relationen mellan socialförvaltningen och 
den enskilde individen är asymmetrisk och den enskilde individens 
förhållande till samhället (här representerat av socialförvaltningen) har 
en auktoritär grundstruktur. Klienten ska acceptera att andra bestäm
mer vad han ska göra (frivilligt eller genom tvång). Han har internali-
serat en tro på och behöver auktoriteter. Mellan socialförvaltningen 
och klienten växer därmed en slags ömsesidig beroendestruktur fram. 
Båda bekräftar varandra och med det den asymmetriska interaktionen. 
Det här samspelet mellan samhället och den enskilde individen karak
täriserar jag, som framgått, med begreppet auktoritet. 

Individens förhållande till andra människor såsom grannar, arbets
kamrater, kolleger etc. kan karaktäriseras som fragmentarisk. Han för
står dem inte och upplever inte att han har samma grundläggande 
problem och intressen som de andra. Det kan vara svårt att se och för
stå att problemen och målen ofia är desamma. Var och en går sin egen 
väg, följer sina direkt upplevda subjektiva intressen i den naiva realis
mens anda. 

På det psykologiska planet karaktäriserar jag individens förhållande 
till sig själv som reducering. I det rationalistiska samhället155 förmås 

Återges i: Israel, J. (1979). sid: 138. Lowith diskuterar, enligt Israel We
bers analys och frågar sig vilken inställning Weber egentligen har till den 
rationella människan som idealtyp i det moderna samhället. Se också: Lowith, 
K. Gesammelte Abhandlungen. Stuttgart, 1960 

155 Det formeiit rationalistiska samhället ska ses som en ytterlighet och som 
en idealtyp i Webers anda. Det utgör något som människor, enskilt eller i 
olika kollektiv ofta strävar efter men som i sin fullständiga form knappast är 
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medborgaren acceptera ett förminskande perspektiv på sig själv och sin 
aktivitet som människa och medborgare. 

Modellen nedan (figur: 8) beskriver en idealtyp och är relaterad till 
begreppet "formell rationalitet". Modellen implicerar en kausalitet som 
i princip går från samhället till individen och hänvisar på så sätt till 
figur:2 och till den teoretiska genomgången i kapitel 2. 

SAMHALLET INDIVIDEN 

Socialförvalt Relation Negativ 
ningen Socialarbetare 

/klient 
acceptering 

V o $ v Fragmentering 
Reducering 

Formell 
rationalitet 

Auktoritet Självuppfattning 

Figur:8 Relationen individ/samhälle - relaterad till den formella 
rationalitetens värdeprinciper. 

Som modellen visar utgör individens självuppfattning en social pro
dukt. Individen tvingas till att acceptera en negativ social situation. 
Denna situation innebär uteblivna sociala relationer vilket jag benämner 
fragmentering. Detta har psykologiska konsekvenser för individen i 
form av reducering. Hans medvetande och identitet förminskas både 
kvantitativt och kvalitativt. Klientens relation till samhället, här repre
senterat av socialförvaltningen, förmedlas av begreppet auktoritet. Han 
förmås till lydnad. Detta i första hand genom frivillighet, vilket förut
sätter att han accepterar samhällets auktoritet via socialförvaltningen 
och därmed är följsam till deras intentioner och mål. Men om detta 
misslyckas åstadkoms lydnad genom tvång. 

Socialförvaltningen har samhällets uppgift att resocialisera avvi
kande individer. Formell rationalitet kan ses som en outtalad premiss i 

möjligt. Den kanske häftigaste kritiken av detta perspektiv kommer idag, som 
nämnts, från postmodernistiskt håll. En elegant formulering av detta motstånd 
ges av Hélène Cixous som argumenterar för att den propre bör "avsättas". 
Den propre då som metafor för den rationelle (och makthungrige) individen 
eller samhällsapparaten. Se: Cixous, H. "Sorties", in: Cixous, H. & Clement, 
C. The Newly Born Woman. Manchester University Press. Manchester, 1986. 
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detta arbete och stärker asymmetrin mellan förvaltningen och klienten 
vilket implicerar speciella arbets- och förhållningssätt till det sociala 
arbetet och till klienten. 

Formell rationalitet som en organisationsmodell och ideologi var 
från böljan avsedd för exekutiva företag och organisationer. När den 
används i samhället i dess helhet far den en totalitär karaktär. Individen 
ses som en kugge i samhällets totala produktionsprocess. Hans integ
ritet hotas, hans fritid och familjeliv interveneras. Han ses som ett ob
jekt istället för som ett subjekt med egna intentioner och mål. 

Men har denna modellbeskrivning och typifiering av individens re
lation till samhället någon relevans för det sociala arbetet? Jag ska nu 
gå över till att relatera resonemanget och modellen till mitt konkreta 
sociala ärende. Men först några ord om tvång och frivillighet i sociali-
sationsprocessen. 

Socialisering, tvång och resocialisering 
Är då inte auktoritet, fragmentering och reducering negativa attribut 
för den enskilde individen? Hur kan man få en medborgare att accep
tera allt detta? 

För det första är inte dessa attribut direkt givna och påtagliga för 
den enskilde individen oaktat att de finns inbyggda i samhällssystemet. 
Makt och auktoritet är sällan personifierad men finns inbyggd i den 
struktur som vi lever i.156 Vidare är det så att socialiseringsprocessen 
är utdragen i de västerländska samhällena. De flesta går i skolan upp 
till 20 års ålder. Därefter ska de lära sig ett yrke. Inskolning i en pro
fession (teoretiskt och praktiskt) tar kanske ytterligare 10 år. 

Medborgare i västerländska samhällen förefaller ha relativt lätt att 
acceptera olika former av auktoritet, såväl i experimentella situationer 
som i det normala sociala livet.157 Det vardagliga begreppet auktoritet, 
som det förstås av den breda allmänheten, får en negativ laddning när 
det paras ihop med lydnad. Det är en paradoxal situation. Allmänheten 
accepterar auktoriteter, men förnekar detta i dess skepnad av lydnad. 
Språket döljer verkligheten genom att imperativet nedtonas. Frag
mentering (och då framför allt specialisering) följer samma mönster. 

156 Hultqvist, K. (1990). 

Vilket väl framför allt poängterats av företrädare för Frankfurt-skolan. 
Se ex.vis: Adorno, T.W. et al. The Authoritarian Personality. Harper. New 
York, 1950. 
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Den upplevs av vissa som ett positivt attribut i samhället, i vart fall om 
den inte drivs in absurdum. Andra däremot ser fragmenteringen i sam
hället som inkörsporten till Webers "iron cage".158 

Medborgarnas accepterande av auktoritet och fragmentering som 
naturliga element eller inslag i samhället far (enligt symbolisk interak-
tionism) även konsekvenser för individen på det psykologiska planet. 
Låt mig här påminna om det exempel jag hämtade från Max Weber: 
När människan helt och hållet accepterar specialiseringen och sin egen 
professionalism är det risk att han blir en "fackman utan ande".159 Den 
"professionella deformeringen" har två sidor, vilka betraktade som 
ytterligheter, båda förefaller negativa. Den ena ytterligheten; att män
niskan helt och hållet accepterar samhällets auktoritet och fragmente
ring väcker avsky och ger medborgaren negativa associationer. Den 
andra ytterligheten; att människan inte alls accepterar några auk-
toriteter eller specialister eller någon fragmentering överhuvudtaget, 
förefaller vara en anarkistisk omöjlighet. Ytterligheterna bör därför ses 
som idealtyper, som utopiska tillstånd eller riktmärken snarare än 
realistiska möjligheter. Medborgarna i de västerländska samhällena 
vistas (är) mellan dessa ytterligheter. 

Men det händer trots allt att "indoktrineringsprocessen" misslyckas, 
även sett utifrån ett formellt rationalistiskt perspektiv. Det förekommer 
att vi helt plötsligt möter människor som vägrar att arbeta eller på an
nat sätt protesterar, avviker eller ställer sig utanför. T.ex. en invandrare 
med en helt annan kulturell bakgrund än den som vi bekänner oss till 
och som inte självklart platsar i eller accepterar vårt samhälle. I ett 
sådant läge kan socialförvaltningen komma in i bilden för att resocia
lisera dessa avvikande medborgare. Den skall ta kontroll över och 
därefter påverka individen till ett "riktigt" beteende. Hur denna 
påverkan konkret kan gå till beskrevs i föregående kapitlet: Stämpling 
av klienten vid socialförvaltningen. 

Låt mig här göra några självklara konstateranden. Alla måste ha 
pengar till mat och husrum. De flesta av oss far pengar genom att ar
beta. Men om någon av oss missköter sig, vägrar att arbeta eller an
vänder pengarna på ett otillbörligt sätt, t. ex. till alkohol eller narkotika, 
kommer socialförvaltningen in som en "extra kassa" för ekonomiskt 

Denna association drar Pusey i sin bok om Jürgen Habermas. Se: Pusey, 
M. Jürgen Habermas, Tavistock Publications, London, 1987. 

159 Weber, M. (1983). 
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bistånd. Men för att medborgaren ska få dessa pengar måste hon/han 
acceptera kontroll och påverkan. Individen har således ett mål när han 
går till socialförvaltningen. Dessa subjektiva mål kan vara diametralt 
motsatta de mål som förvaltningen har. Det kan, som i detta fall, gälla 
en vårdnadsfråga, där föräldrarna vill och anser sig vara kapabla att ta 
hand om och uppfostra sitt barn, medan socialförvaltningen av olika 
anledningar anser att barnet bör placeras i ett fosterhem. I och med att 
förvaltningen har sin legitima auktoritet och i och med att de dis
ponerar över "kassan" är medborgaren/klienten tvungen att delta i de 
sammankomster som nu arrangeras av socialförvaltningen. Det kan 
vara fråga om pengar till existensminimum, en diskussion om familjens 
hela sociala och ekonomiska situation eller vårdnaden om barnen. 

Härigenom får förvaltningens tjänstemän en möjlighet att kon
trollera och påverka klienten till ett mer acceptabelt tankesätt och be
teende. Klienten hamnar i ett beroendeförhållande till socialförvaltnin
gen och därmed också till hela den etablerade makten. Som jag har 
försökt visa i det tidigare avsnittet sträcker sig institutionaliseringen 
och enigheten också långt utanför socialförvaltningens formella grän
ser. Det förefaller som samhället är relativt enigt när det gäller att 
uppfostra och återanpassa avvikande individer in i produktionen och in 
i det som är den allmänna normen. 

Det idealiska i ett högteknologiskt samhälle som är anhängare av 
den formella rationalitetens produktions- och organisationsprinciper är 
när medborgarna bekänner sig till eller åtminstonne accepterar sam
hällets auktoritet, det fragmentariska förhållningssättet och ett re
ducerande synsätt på sig själva. När en medborgare, t. ex. en invan
drare, avviker från dessa allmänna värdeomdömen och kanske blir en 
belastning i samhället, kan det vara befogat (utifrån samhällets ra
tionella utgångspunkter) att resocialisera dessa awikare. Hur detta rent 
praktiskt skall gå till är ofta en sak för socialförvaltningen som har en 
form av monopol, både när det gäller tolkning och verkställighet av 
samhällets intentioner på det sociala området. 

Hur skall invandraren lära sig det svenska 
samhället? 

De tekniska förändringarna i Sverige har varit enorma under de sista 
100 åren. Dessa förändringar har i sin tur genererat grundläggande so
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ciala omdaningar. Tusenåriga normer, värden och handlingsmönster är 
inte längre relevanta. För individen har det varit fråga om frigörelse 
från storfamiljen och bygemenskapen till ett mer individualiserat liv 
som arbetare och konsument i de alltjämt växande städerna. Arbetet 
och den sociala omvårdnaden har separerats från hemmet. Familjer har 
splittrats. 

Ännu kraftigare framstår dessa förändringar, om man som vuxen 
kommit hit till landet från ett område med gammaldags jordbruks- och 
bykultur. En sådan invandrares värden och normer är förankrade i jor
den med vad den kan ge, i familje- och bygemenskap. Invandraren upp
lever att de värden och normer han lärt sig inte längre gäller. Han pas
sar inte in i systemet. Han måste lära om sig för att passa in i det sam
hälle till vilket han anländer.160 

I sökandet efter det nya samhället och dess värden reser sig många 
frågor för invandraren: Hur är familjens situation i det rationella indu
strisamhället? Får en invandrare ta hand om sina barn eller måste han 
först bevisa att han är kompetent för uppgiften? Är det tillåtet att ta 
hand om sina gamla föräldrar, även om det skulle försvåra och förhin
dra ett fast arbete? Måste invandraren flytta till den plats där arbete 
erbjuds, även om han inte kan ta med sig familjen? Frågorna hopar sig. 
Vilka värderingar har vi? Samhället ska vara rationellt, ja, men i rela
tion till vilka samhällsmål? Ett välfärdssamhälle för vem och till vilket 
pris? Vilka värden ska läras in och vad är socialförvaltningens plats och 
uppgift i denna (re)socialiseringsprocessen? 

På de närmaste sidorna ska jag belysa hur formell rationalitet, auk
toritet, fragmentering och reducering kommit till uttryck i socialför
valtningens arbete i det aktuella vårdnadsärendet. 

Land/stad eller tradition/modernitet - dikotomin har många klassiska 
företrädare. Somliga betonar de negativa dragen i utvecklingen som Ferdinand 
Tönnies. Andra ser i samma process potentiella möjligheter. Se ex.vis: 
Tönnies, F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus 
und des Socialismus als empirischer Culturformen. Leipzig, 1887 och: Par
son, T. (1951). 

174 



Den teoretiska modellen tillämpad på mitt 
empiriska material 

Socialförvaltningens målsättning är att klienten S. ska avsäga sig sitt 
föräldraskap och att klientens son L. ska växa upp i ett fosterhem. 
Processen ger också förvaltningen anledning och möjlighet att bekräfta 
och förstärka samhällets auktoritet och disciplinera klienten. Som vi 
har sett från Falks teoretiska modell (figur: 6) kan lydnad skapas genom 
tvång och genom frivillighet. Denna makt och auktoritet är institu
tionaliserad och sträcker sig långt utanför socialförvaltningens formella 
gränser. Det är dock socialförvaltningens tjänstemän som i första hand 
ska utöva detta inflytandet över en avvikande medborgare och om 
möjligt resocialisera honom eller åtminstone få honom att acceptera 
sakernas tillstånd. 

Som jag beskrivit tidigare i avhandlingen har tjänstemännen på för
valtningen en negativ uppfattning av klienten S. som vårdnadshavare. 
De tror varken att han vill eller kan ta hand om sin son. Även om den 
här bilden är orättvis finns det just inga möjligheter för tjänstemännen 
på förvaltningen att korrigera sin uppfattning p.g.a. den asymmetriska 
situationen och på grund av de speciella språk- och kulturproblem som 
ligger inbäddade i processen. Härutöver tillkommer klientens mycket 
negativa inställning till tjänstemännen på socialförvaltningen. Allt detta 
gör ett närmande mellan aktörerna i processen i det närmaste omöjligt. 
Aktörerna förstår inte varandra och det finns heller ingen grund eller 
plattform för att skapa en större förståelse. I detta vårdnadsärende 
finns det dock knappast några möjligheter att fa klienten att frivilligt att 
acceptera socialförvaltningens förslag. Han saknar förtroende för 
tjänstemännen och han accepterar inte socialförvaltningens auktoritet. 
Den primära målsättningen torde ändå vara att genom frivillighet få 
klienten S. att acceptera samhällets auktoriteter via socialförvaltnin
gens förslag. Mötena på socialförvaltningen mellan klienten och olika 
socialarbetare kan ses som uttryck för sådana övertalningsförsök. Men 
som vi har sett av mitt empiriska material utgör maktaspekten och 
objektifieringen av klienten genom det instrumentella synsättet ett 
dominerande drag i det sociala arbetet. Detta gör att det är mycket 
svårt att nå frivillighet och acceptans från klienten i vårdnadsärendet -
för detta är mötet alltför antagonistiskt. 

Klienten S. är alltså inte mottaglig för övertalning eller någon form 
av resocialisation. Istället reagerar han starkt och protesterar så mycket 
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han förmår mot förvaltningens maktutövning. Socialförvaltningen har 
dock genom sin kunskap, sin legitimitet och genom att processen är 
institutionaliserad ett klart maktövertag. Den makten använder tjän
stemännen till att stämpla klienten S. Man försöker därigenom tvinga 
honom till att acceptera föreslagna åtgärder. När klienten ändå vägrar, 
försöker förvaltningen genom polisiära ingripanden och genom dom
stolens försorg skapa de juridiska och sociala förutsättningarna för att 
den sociala processen så småningom ändå ska leda till ett önskat resul
tat. Maktens nakna ansikte framträder allt tydligare under vård
nadsprocessens gång. Polishämtningen av klientens son L., några 
veckor före huvudförhandlingarna i tingsrätten, kan ses som kulmen i 
denna process. "Nu får det vara nog, nu ska vi visa vem som bestäm
mer här", som respondenten upplevde saken. 

Formellt handlar vårdnadsärendet i första hand om klientens son L. 
Socialförvaltningen anser att ett fosterhem är ett bättre alternativ för 
pojken än den biologiska fadern som marginaliseras. Jag däremot ex
ponerar, som framgått, faderns relation till socialförvaltningen och 
beskriver i avhandlingen den som det centrala i processen. Margina-
liseringen är dock inte utan betydelse, utan tvärt om. Klienten S. be
handlas som ett objekt under hela vårdnadsprocessen. Samhällets in
tentioner gentemot klienten S. innebar att hans interaktionsstruktur 
förändrades. Utan sin son blir klienten S. inte accepterad av sin familj 
D. och inte heller av den armeniska kulturkretsen i Stockholm. Det 
finns risk att han skulle hamna i en allt mindre nisch i samhället. Den 
här processen kallar jag för fragmentering. Den teoretiska beskrivnin
gen visar sig direkt applicerbar på klienten S. och hans sociala situa
tion. Om samhällets intentioner och åtgärder skulle fullföljas helt och 
hållet skulle detta för klienten S. innebära att han mer definitivt blev 
såväl rumsligt som känslomässigt isolerad från sin son, sina föräldrar 
och sitt sociala nätverk. 

En sådan fragmentarisk situation skulle givetvis få psykologiska 
konsekvenser för klienten S. Enligt symbolisk interaktionism utgör, 
som framgått, individens jagmedvetande och identitet summan av hans 
sociala relationer. Om nu dessa relationer försvinner eller förflackas 
reduceras klientens självuppfattning. Detta tenderar med tiden leda till 
ett förändrat jagmedvetande och en förändrad identitet. Den sociala 
och psykologiska process som klienten S. hamnar i har jag i föregående 
kapitel beskrivit under avsnitten; Förändrad interaktionsstruktur, re
spektive; Klientens självuppfattning. Dessa beskrivningar syftade till att 
ge en förståelse av vårdnadsprocessen utifrån klientens uppfattning och 
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förståelsehorisont. Genom att jag i detta kapitel anlagt ett formellt 
rationalistiskt perspektiv på händelseförloppet hoppas jag ha ökat 
förståelsen av klienten S. och hela vårdnadsprocessen utifrån ett sam
hälleligt perspektiv. Kapitlet har också syftat till att ge en viss generell 
förståelse av relationen mellan samhället och den enskilda individen 
överhuvudtaget. 

Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har jag försökt visa jag att när man använder sig av en 
undersökningsmodell som tar sin utgångspunkt, inte bara i symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv, utan även i den formella rationalitetens 
värdepremisser, så framträder en bild av relationen mellan klienten och 
samhället (här representerat av socialförvaltningen) som har följande 
karaktäristika: 

Samhällets förhållande till klienten har en auktoritär grundstruktur, i 
vilken att han "tvingas" acceptera att andra bestämmer vad han ska 
göra, om han ska fa ta hand om sin son, etc.161 

Klientens förhållande till sina signifikanta andra som vänner och 
familjemedlemmar blir fragmentariskt, såväl rumsligt, som förståelse-
och känslomässigt. Han relationer till sina närmaste försämras under 
precessens gång. Skulden skjuts på klienten som blir alltmer isolerad. 
Klientens förhållande till och uppfattning av samhället försämras också 
och hans uppfattning av sig själv som medborgare och bärare av en 
unik kultur tenderar reduceras. Hans självmedvetande och identitet 
riskerar förändras i negativ riktning. 

Min diskussion i detta kapitel vill visa att det sker försök till repres
siv resocialisering av klienten S. från socialförvaltningens sida. Detta 
kan till en del förklaras av den asymmetriska situationen, den formellt 
rationalistiska ideologin och det auktoritära förhållningssättet vid för
valtningen. Jag har utgått från att formell rationalitet är en domine
rande värdestruktur i samhället. Detta implicerar i sin tur, vid so
cialförvaltningen, ett kausalt och temporalt arbetssätt och en instru
mentality, såväl i synen på klienten som på det sociala arbetet. Klientet 

Eliten och etablisemanget försöker få acceptans och legitimitet för sam
hällets allmänna strukturer och värdeomdömen som formell rationalitet, 
genom socialisationsprocessen och genom att få medborgare att acceptera 
samhällets auktoriteter. Endast som en sista utväg används direkt och öppen 
maktutövning i form av fysisk våld. Naturligtvis skapas också legitimitet för 
systemet i den politiska process där vi väljer våra representanter. 
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S. ges inga reella möjligheter att framföra sina åsikter och hävda sin 
rätt. Han blir istället behandlad som ett objekt som ska disciplineras. 

Kapitlet syftar alltså till att ge en ökad förståelse av den asym
metriska situationen på socialförvaltningen som en mer generell före
teelse i ett samhälle som bekänner sig till den formella rationalitetens 
värdeprinciper. Auktoritet, fragmentering och reducering blir relevanta 
företeelser i den här beskrivningen och orsakerna till varför klienten S. 
tvingas till att acceptera en negativ social situation far sin förklaring i 
den formellt rationalistiska ideologin och i det auktoritära förhållnings
sättet vid socialförvaltningen. Analysen säger däremot ingenting om 
graden eller omfånget av repressiv resocialisering av klienter i det so
ciala arbetet. Tolkningen antyder heller inte huruvida formell ratio
nalitet och de repressiva krafterna utvecklas i någon bestämd riktning. 

Trots dessa determinerande drag i den sociala strukturen visar sig 
den sociala processen vara dialektisk.162 Klienten accepterar inte utan 
vidare socialförvaltningens agerande i vårdnadsfrågan. Han står upp för 
sin sak och når framgång. Klienten lyckas engagera en duktig advokat 
som för hans talan i tingsrätten. Rätten gör en positiv bedömning av 
klienten S. och ger honom vårdnaden om sonen. Utgången av tvisten 
och tingsrättens bedömning av klienten som vårdnadshavare borde 
komma att stärka klienten S. och förhindra fortsatt stämpling av 
honom. Därmed är vårdnadsärendet avslutat. 

Intervju med en socialsekreterare i februari 
1994 (Intervjun presenteras i sin helhet i 
bilaga.) 

Mitt syfte med den intervju som nedan presenteras som bilaga var att 
öka trovärdighet i min beskrivning av vårdnadsprocessen vid 
Stockholms socialförvaltning 1979-81 gällande klienten S. och hans 
son L. Jag ville pröva rimligheten i min fallstudie genom att låta en 
erfaren socialsekreterare bedöma min tolkning och beskrivning av 
händelseförloppet. Frågan var alltså om min beskrivning av det sociala 

162 Det sociala arbetet däremot utesluter dialektik i och med sin betoning av 
det kausaia resonemanget, den temporala arbetsgången och det instrumentella 
synsättet. Se: Westlund, P. (1986). 
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ärendet är relevant och saklig sett utifrån en socialsekreterares för
ståelsehorisont? Kunde respondenten förstå och identifiera sig med 
situationen och med kollegerna i Stockholm genom att ta del av min 
beskrivning? Detta var det huvudtema jag ville belysa. 

Bakgrundsmaterialet till intervjun var kapitel:4-6 i avhandlingen 
som respondenten fick ta del av före intervjun. Han fick därefter läsa 
igenom den utskrivna intervjun och har godkänt den. Vilka slutsatser 
kan man då dra utifrån hans svar? 

Jag vill peka på två saker. För det första ger respondenten i 
intervjun en kompletterande bild av vårdnadsprocessen på en del 
väsentliga punkter, framför allt när det gäller arbetsmetoder i det so
ciala arbetet. För det andra är det påtagligt hur väl respondenten lyckas 
identifiera sig med kollegerna i Stockholm. Han förstår deras reak
tioner, handlingar och attityder - han "tar deras roll". Men han "tar 
också min roll" i den meningen att han i allt väsentligt ser mina tolk
ningar av vårdnadsprocessen som rimliga. Detta indikerar att min 
tolkning och beskrivning av vårdnadsärendet gällande klienten S. och 
hans son L. är relevant och trovärdig. 
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8. SAMMANFATTNING OCH 
KONKLUSION 

I min avhandling har jag beskrivit och analyserat institutionaliserad 
asymmetrisk interaktion. Exemplet och råmaterialet har jag hämtat från 
socialförvaltningen i Stockholm. Jag har följt en klient under ett år i 
alla hans kontakter med socialförvaltningen och andra som har haft 
med vårdnadsfrågan att göra. Undersökningen är således en fallstudie. 
Metoden kan karaktäriseras som dialogorienterad observation. Jag 
upprätthåller en givande dialog med klienten under hela den empiriska 
forskningsprocessen och samtidigt genomför jag observationer av de 
olika aktörernas reaktioner och handlande. 

Jag har kunnat konstatera att mötena mellan klienten och tjän
stemännen på socialförvaltningen är institutionaliserade och att insti-
tutionaliseringen sträcker sig långt utanför förvaltningens formella 
gränser. 

Analysen av målsättningen visar att aktörerna, d.v.s. klienten och 
socialförvaltningen har olika mål i den här vårdnadsfrågan. Klienten vill 
ha vårdnaden om sin son medan socialförvaltningen anser att någon 
annan än fadern bör anförtros både den praktiska och juridiska vård
naden om sonen. 

Analysen av kommunikationen mellan aktörerna visar att språket 
inte fungerar. Aktörerna förstår inte varandra. Dialogen reduceras till 
en serie monologer. Klienten förstår inte heller skrivna meddelanden 
från förvaltningen. Analysen visar också att klienten har en felaktig 
uppfattning om socialförvaltningens legitima uppgifter. Det föreligger 
således bristande förståelse mellan aktörerna under hela vårdnadspro
cessen. 

För att diskutera både den tillfälliga och definitiva vårdnaden om 
sonen arrangerar socialförvaltningen "möten" med klienten. Klienten 
upplever att han måste delta i dessa möten för att överhuvudtaget få 
träffa sin son. I böljan hade klienten också en önskan att kunna ge en 
bättre bild av sig själv för att därigenom öka sina möjligheter att få den 
definitiva vårdnaden om sonen. Dessa möten är asymmetriska med 
klienten i ett klart underläge. 
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Analysen visar att socialförvaltningen hade en negativ uppfattning 
av klienten som vårdnadshavare och förälder innan vårdnadsutrednin
gen kom igång hösten 1980. Man hade förutfattade och stereotypa 
meningar. Uppfattningen ändras inte av den relativt omfattande vård
nadsutredningen utan tvärtom. I slutet av vårdnadsprocessen ser so
cialförvaltningen klienten, inte bara som en olämplig förälder utan även 
som direkt farlig för sonen och driver tesen att deras umgänge måste 
begränsas till ett minimum. En brutal polishämtning av sonen från fa
dern vittnar om socialförvaltningens allvar och djup i sina farhågor. 

Vid mötena mellan klienten och socialförvaltningen försöker tjän
stemännen påverka klienten och få honom att acceptera förvaltningens 
förslag i vårdnadsfrågan. Metoden kan till en del karaktäriseras som en 
stämplingsprocess. Klienten etiketteras och stämplas av tjänstemännen 
på grund av sitt uppträdande och på basis av de fakta som står ner
skrivna om honom i olika sociala akter, journaler, register och 
utredningar. Dessa fakta kan ifrågasättas och de håller heller inte för 
juridisk prövning i tingsrätten. 

Vårdnadprocessen karaktäriseras också av tvång. Klienten upplever 
att socialförvaltningen försöker tvinga honom att acceptera en negativ 
situation. Klienten reagerar häftigt mot detta och stämplingen, men han 
måste finna sig i det. Mötena med socialförvaltningen är asymmetriska. 
Klienten är i ett klart underläge. Han har dock en mycket stark och 
solid jaguppfattning och låter sig inte helt påverkas. Han får hjälp av en 
engagerad advokat och kan presentera kritik av socialförvaltningens 
förslag och uppfattning vid huvudförhandlingarna i Stockholms 
tingsrätt i augusti 1981. Tingsrätten tilldömer klienten S. vårdnaden 
om sonen. 

Ingenting i analysen visar att tvånget och stämplingen av klienten är 
frukten av en medveten kognitiv process. Det troliga är att tjänstemän
nen på förvaltningen ser sig själva som vänliga och hjälpsamma so
cialarbetare, som gör sitt bästa också i den här vårdnadsprocessen. De 
har ett annat perspektiv än klienten och de har en uppgift eller ett 
uppdrag att resocialisera avvikande individer till det som är allmänt 
accepterat, till samhällets "normsystem". Socialförvaltningens per
spektiv är varken mera riktigt eller felaktigt än klientens. Vi har således 
två diametralt olika perspektiv och förståelser av en och samma pro
cess. 

I avhandlingen har jag försökt visa att socialförvaltningen har ett 
annat perspektiv och en annan förståelse än klienten och att dessa per
spektiv inte kan mötas. De enskilda tjänstemännen kan inte lära känna 
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klienten och förstå honom utifrån dessa institutionaliserade asym
metriska möten med honom på förvaltningen. Vårdnadsprocessen och 
mötena med klienten befäster endast tjänstemännens tidigare 
uppfattningar. Klienten S. kan inte ge en bättre bild av sig själv på 
grund av asymmetrin, institutionaliseringen och på grund av de spe
ciella kommunikationsproblem som finns i vårdnadsprocessen. 

Analysen visar att dominanten, d.v.s. socialförvaltningen, stämplar 
och försöker tvinga den dominerade, d.v.s. klienten, att acceptera en 
för honom negativ situation. Undersökningen ger upphov till följande 
frågor: Vad är det för repressiva faktorer eller krafter i samhället som 
genererar och legitimerar stämplingsprocessen och tvånget av "negativ 
acceptering"? 

I kapitel 7 för jag analysen vidare. Jag strukturerar problemet utifrån 
ett formellt rationalistiskt perspektiv och jag konstruerar en komplet
terande teoretisk modell. Jag får fram tre axlar eller dimensioner efter 
vilka analysen förs vidare. För det första har vi klientens relation till 
samhället, vilken jag karaktäriserar som auktoritär. Socialförvaltningen 
ses som samhällets förlängda arm med uppgift att anpassa och resocia
lisera avvikande individer till det som är socialt acceptabelt. Jag för
söker visa hur förvaltningen genom maktmedel och auktoritet försöker 
tvinga klienten till att acceptera en negativ situation eller en negativ 
lösning av problemet (som klienten ser det). För det andra har vi indi
videns relation till sina närmaste medmänniskor, vilken kan karaktäri
seras som fragmentarisk. Klienten riskerar förlora sina vänner och 
bekanta, främst sin familj och sin son. Han riskerkar hamna i ett iso
lerat fragment av samhället utan nära relationer. För det tredje har vi 
individens självuppfattning, vilken karaktäriseras av reducering. Hans 
nuvarande identitet riskerar förminskas, ändras och deformeras. 

Orsaken till varför klienten tvingas acceptera en negativ social 
situation söker jag i samhällets struktur och normsystem. Begreppen 
och den teoretiska modellen i kapitel:7 avser lyfta analysen till en sam
hällelig nivå och därigenom ge ytterligare förståelse för den asym
metriska interaktionen genom att visa på dess samhälleliga förankring. 
En fundamental realitet i relationen mellan den enskilde individen och 
samhället är att individen måste anpassa sig till samhället. Makt och 
auktoritet utgör här centrala begrepp och den här anpassningen kan ske 
frivilligt eller genom tvång. 

Vid min "valideringsintervju" med en erfaren socialarbetare våren 
1994 (se bilaga) bekräftar denne i stort sett min beskrivning av det so
ciala ärendet och därigenom ger han beskrivningen en viss 
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allmängiltighet eller åtminstone bekräftelse. Respondenten kan identi
fiera sig med kollegorna i Stockholm med utgångspunkt från det 
beskrivna materialet. Han förstår deras reaktioner, handlingar och at
tityder och han kan ta deras roll. 

Min analys av vårdnadsprocessen har försökt tydliggöra den sym
boliska interaktionismens tes att aktörer i en asymmetrisk interaktion 
har olika uppfattningar och förståelser av en och samma interak-
tion/möte och att aktörerna inte kan förstå den andres reaktioner, 
handlingar och attityder på något djupare plan. Den asymmetriska 
situationen gör att relationen får en sorts "blindhet" inbyggd i systemet 
. Dominanten ser inte, känner inte, förstår inte och upplever inte den 
dominerande aspekten i en asymmetrisk interaktion. Han kan inte ta 
den andres roll. Den asymmetriska situationen ställer hinder i vägen. 

Den symboliska interaktionismen stipulerar att en asymmetrisk 
situation reser hinder och förvränger kommunikationen mellan män
niskor. Sinnena för dig vilse. Räddningen ligger endast i att erkänna sin 
egen blindhet. Den här avhandlingen försöker visa att en större effek
tivitet och rationalitet i det sociala arbetet kräver kunskap också om 
den egna blindheten. 

184 



9. SUMMARY IN ENGLISH 

Every year approximately 10 000 children are placed in foster homes in 
Sweden. This is done with the support of the social legislation. Many 
of these children (approximately 30%) are deferred involuntarily. This 
means that the social authorities have used force and jurisdiction to 
take the children from their biological parents. The reason for these 
interventions is that the parents are unable to care for their children in a 
satisfactory manner. The local social authority is mainly responsible for 
the ruling, but the formal decision must made in a regional court 
(county court). Before 1982, the local court (district court) was re
sponsible for making decisions in guardianship cases. 

When a child is taken into custody, the family situation is usually in 
a very difficult social and psychological state. In addition, the law 
stipulates "that there must be a tangible risk that the child's health or 
development are endangered" (§ 2 LVU, from the statutes regarding 
care of children and youth). If such conditions exist, an intervention 
may be made. 

The local social authority must make difficult decisions in the face 
of very difficult and complicated family situations. According to statis
tics, the future of these families is not bright whatever the outcome 
may be. The parents" situation is almost always for the worse when 
they are separated from their children. Neither are the prospects for the 
children who are taken into custody very good. 

In this country, there are two dominating schools or ideologies on 
the question of coercive custody of children. One school is in favour of 
early and permanent child placement. The proponents of this school 
feel that the child will soon forget its biological parents and develop a 
new object of love. They mean that the child's love should be directed 
toward new foster parents as early as possible. Proponents of the sec
ond school mean that the child and the mother develop a symbiotic 
relationship during the first years of life. Thus, it is impossible to sever 
or replace this relationship without causing great damage to both the 
child and the mother. 

The material for this thesis is taken from the records of Stockholm's 
Social Services Department (Stockholms Socialförvaltning 1979-81). 
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The case study in my thesis describes and analyses a four-year old boy. 
His parents were not married, but had lived together for several years 
before he was born. They have also lived together periodically after 
this. His mother had problems with alcohol for a number of years. She 
died in 1980 of alcohol poisoning. The boy was placed in a foster 
home. This was the beginning of the fathers fight to regain guardian
ship of his son, both legally and in practise. Saahre163 (called client S. 
in the thesis), the boy's father has lived in Sweden since 1967. 

He first worked as a construction worker, then he was forced to 
take odd jobs, and finally he became unemployed. Saahre is an immi
grant from Libanon, but his family and relatives are from Armenia. 

Social workers at Stockholm's Social Services Department have 
had a negative attitude toward the father as both guardian and parent 
throughout the guardianship process. 

The social workers at the Department have had many years to get 
acquainted with Saahre. About 10 social workers have been involved 
in this case. Thus, the personnel at the Department have had a good 
chance to form opinions about Saahre as a guardian and as a parent. It 
was upon this broad basis they stood in 1981 when they recommended 
that someone other than the father be awarded guardianship for the 
boy. 

A number of questions do arise. Is the Department's picture of 
Saahre and the understanding of him as a parent relevant and correct? 
Is the entire picture presented in a neutral and balanced manner? Are 
there possible alternative views and opinions about this father? Is tak
ing this child into custody as a social charge a necessary and fitting 
measure? To find the answers to these questions, it is essential to ana
lyse and discuss what society's objective is concerning treatment of 
deviant individuals. It is also necessary to define what the Social Serv
ices Department's duty is in the process of resocializing individuals. 
My primary objective with this thesis is to describe and analyse 
asymmetric interaction. It is to show what consequences this asymme
try has for actual confrontation and for the parties involved. The de
scription of the guardianship process is not a complete biography of 
the client nor is it a complete description of everything that actually 
happened. Instead, this description should be seen as an illustration and 
an example of the theoretical inception. Specifically, it is to look at 
symbolic interactionism with a specific focus on asymmetric interac-

163 All names in this thesis are fictitious 
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tion. In my thesis, I show that there are almost no possibilities for 
administrative officials to modify their positions, even if the 
Department's position is unjust. I feel that an asymmetric relationship 
between Saahre and the Department's personnel comprise an impasse. 
It borders on the impossible for the parties in this guardianship case to 
approach each other. If a closer association is not possible, then neither 
is increased understanding. If there is a lack of understanding between 
the parties, then Saahre is deprived of the chance of improving his own 
self-perspective. This makes it impossible for him to increase the po
tential for regaining guardianship of his son. 

The example and the raw material for my thesis is taken from the 
Social Services Department in Stockholm. I have followed all of the 
client's interaction with the Department in this guardianship case dur
ing an entire year. The investigation is a case study; the method can be 
categorised as dialogue-oriented observation. I establish and retain a 
constructive dialogue with the client throughout the entire empirical 
research period. Simultaneously, I observe both the client's and the 
social workers" reactions and acts. I record my observations in a diary. 
These records comprise the foundation for my thesis. 

In describing an asymmetric situation through symbolic interaction-
ism, some of the central concepts for future research must be applied. 
These concepts are: institutionalisation, goal orientation, and degree of 
symbolic significance. These concepts are related to and bolstered by 
theory. They are also supported by the empirical material. I have es
tablished that the confrontations between the client Saahre and the of
ficials at the Department are institutionalised. Furthermore, it seems 
that the institutionalisation reaches far beyond the Department's for
mal bounds. An analysis of the objective shows that the parties, the 
client vis-à-vis the social authorities, have completely different objec
tives in the guardianship case. The client wants total guardianship of 
his son. The social authorities feel that someone other than the father 
should be granted both the legal guardianship as well as the practical 
care of the child. A study of the communication between the parties 
shows that the language is not working. Dialogue is reduced to a series 
of monologues. Furthermore, the client is not capable of understanding 
written messages from the Department, or from any other authority, 
for that matter. Thus, there is but a low degree of symbolic significance 
between the parties. 

The method used by the Social Services Department in Stockholm 
between 1979 and 1981 to resocialize persons with deviant behaviour, 
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can, in part, be characterised as an labelling process. The client, 
Saahre, is labelled by the social workers because of his behaviour and 
on the basis of existing written information about him. The written 
information comes from social records, journals, official registers, and 
reports from investigations. A label put on the client is used to try 
force him into submission and accept the Department's recommenda
tions in the guardianship case. 

This process of social care bears the mark of coercion. Saahre feels 
that the Department is trying to force him to accept an unwanted 
situation. His reaction is one of rage against the coercion and the label 
used against him, but he is forced to accept it. The client, Saahre, is 
blessed with a very solid and strong self image and therefore, refuses to 
succumb completely. With the help of a concerned attorney, he pres
ents his grievance against the Department's recommendations and as
sessments for Stockholm's district court in August of 1981. The 
court's verdict is that the Social Services Department has insufficient 
justification for the premise and thereby grant guardianship of the son 
to Saahre. 

There is nothing in the analysis that shows that the coercion and the 
labelling of the client is a conscious, cognitive process. It is probable 
that the officials at the Department see themselves as friendly and 
beneficial social workers who are trying to do their best even in this 
guardianship case. But, they have perspectives and insights that are 
incompatible with those of the client. Because of this, they cannot 
come to terms. In these institutionalised asymmetric sessions at the 
Department, it is impossible for the social workers to get to know and 
understand the client. The guardianship process, the guardianship in
vestigations, and the sessions with the client do little more than bolster 
the established impressions of the social workers. Furthermore, the 
client cannot present a better picture of himself because of the asym
metric relationship. Neither can he do so because of impediments in 
communication built into the guardianship process. 

This study poses the following questions: What are the repressive 
factors or forces in society that generate and make legitimate a process 
of labelling? How can it be that individuals are compelled to accept a 
negative social situation? In this thesis, I have shown that the Depart
ment's officials have different perspectives from those of the client. 
These perspectives are not compatible. It doesn't stop at that. Instead, 
it implies that deeper understanding requires deeper analysis. 
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In order to go further into my analysis and understanding, I structure 
the problem within the framework of a rational perspective. I then 
construct a theoretical model with new concepts. This results in three 
dimensions that move the analysis forward. First of all, we have the 
client's relation to the society and to the State. I depict the society and 
the State as authoritarian. The Social Services Department is seen as 
an extension of society. Its task is to conform and resocialize deviant 
individuals so they will become socially acceptable. Secondly we have 
the individual's relationship to others. This relationship is depicted as 
fragmentary. Because of the guardianship case, Saahre runs the risk of 
losing his friends and acquaintances and beyond that, even his family 
and son. He risks ending up in an isolated fragment of society, without 
close relationships. The third dimension is the individual's relationship 
to himself. This is depicted with the concept of reduction. According 
to symbolic interactionism, the client's conscience and identity are so
cial products. If social relationships decrease because of fragmentation, 
then the individual's identity, self-esteem, and self-image will also de
crease. 

The theoretical model generated from formal rationality lends in
creased understanding of the asymmetrical relation between the soci
ety, here represented by the Social Services Department, and the client. 
This is no longer a question of the traditional kind of open, repressive, 
authoritarian wielding of power. More sophisticated methods are used 
in modern society. It is imperative to get the individual (client) to ac
cept the choices offered him as if he himself made the final decision by 
his own free will. This is why knowledge is necessary. It doesn't end 
there. Knowledge is also important to be able to hide the presence of 
authority in different institutional circumstances. It is only as a last re
sort that open power and authority are exercised. 

It is not possible within the scope of this investigation to show that 
these attributes are typical of the State and of the Social Services De
partment in their relations to the individual and client. Neither does it 
prove that this is the manner in which deviant individuals are dealt 
with. My interview with an established social worker, my studies of 
social welfare legislation, and the statistics on guardianship cases, do 
lend weight to the empirical material's validity. Therefore, my case 
study does permit some careful generalisation to the situation as it is 
today. 

This thesis also supports symbolic interactionist's hypothesis that 
parties in an asymmetric interaction have different opinions and insights 
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about the same meeting or interaction. In this case, the dominating 
party, those who represent the Social Services Department, have diffi
culty in understanding the client's reactions, actions, and attitudes. The 
asymmetric situation introduces a kind of blindness into the system. 
The dominating party cannot see, feel, or understand the other. In 
asymmetric interaction, those who dominate are not aware of it. The 
social worker cannot take the role of the client. The asymmetric situa
tion erects barricades, puts up bars, and distorts communication. 
Senses are led into oblivion. The only salvation is to be able to perceive 
one's own blindness. To achieve that, increased awareness is necessary 
to overcome blindness in efficient and rational social work. 
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BILAGA 

Intervju med en socialsekreterare i februari 
1994 samt avslutande kommentar 

Presentation av respondenten 
Respondenten Nils (fingerat namn) arbetar för närvarande (dec 1994) 
med invandrarfrågor. Efter examen från socialhögskolan 1978 har han 
arbetat med bl.a familjefrågor och han har bred erfarenhet av socialt 
arbete från några inlandskommuner i Norrland. Respondenten är 
intresserad av invandrarfrågor och jag blev hänvisad till honom av so
cialchefen i den aktuella kommunen. 

Sammanställning av intervjufrågor 
Jag ställde frågor till respondenten kring i första hand följande teman: 

• Min neutralitet och influens. 

• Förändringar i det sociala arbetet och det tidstypiska när det gäller 
tvångsomhändertagande av barn. 

• Den geografiska lokaliseringens betydelse för det sociala arbetet. 

• De arbetsmetoden som tillämpades i det sociala arbetet vid Stock
holms social förvaltning. 

• Behandlingen av klienten som objekt eller subjekt. 

• Det sociala arbetets legitimitet och auktoritet. 

• Socialarbetares uppfattningar av det egna arbetet - självevaluering. 
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• Målsättningsfrågor, då framför allt socialförvaltningens målsättning 
och socialarbetares personliga målsättningar. 

• Institutionaliseringen: a) det juridiska ombudets ställning och 
uppgifter, b) de reella möjligheter som finns när det gäller att 
överklaga beslut, c) likformighetet i det vardagliga arbetet som so
cialarbetare, d) möjligheter till förändringar, e) möjligheter till per
sonliga initiativ. 

• Språket: a) kommunikation och förtroende mellan klienten och so
cialförvaltningen, b) betydelsen av klientens dåliga spåkkunskaper, 
c) varför använde man sig inte av tolk? 

• Stämplingen av klienten: a) Norgeresan och bilolyckan där, b) ett 
"möte" på förvaltningen, c) halvsystern som förmyndare, d) 
polishämtningen av pojken. 

• Varför gjordes vårdnadsutredningen? 

• Familjens ställning och de primära relationernas betydelse i vård
nadsfrågor. 

• Varför försökte man såga av banden mellan far och son. 

• Behandling av eller stöd till föräldrar i samband med omhänder
tagande av barn. 

• Socialförvaltningens resurser, arbetssätt och resultat. 

• Värderingar i det sociala arbetet. 

Intervjun 
Filip: När det gäller den här vårdnadsutredningen kom jag i kontakt 
med socialförvaltningen i Stockholm hösten 1980. Jag följde med 
klienten S. till barnavårdsutredaren JB. på klientens begäran. Som jag 
skriver i min uppsats, som du läst, blev jag väldigt förvånad över utre
darens attityd och förhållningssätt gentemot mig. Hon verkade vara 
irriterad och besvärad av min närvaro. Kan du kommentera den här 
attityden? 
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Nils: Jag tycker att barnavårdsutredarens reaktion är ganska normal 
och förståelig. Du blir ett störningsmoment i det hela. År du med som 
någon sorts försvarare eller stödför klienten. Du blir något sorts hot i 
den här inre relationen mellan klienten och utredaren. 

Filip: Jag hade väntat mig, att utredaren skulle fråga mig om klientens 
allmänna vandel och studieframgångar vid yrkesutbildningen på AMU-
centret i Täby, eftersom jag arbetade där som lärare och klienten som 
kursdeltagare. Men hon frågade ingenting sådant. Varför? 

Nils: Det hade varit normalt i en vanlig utredningssituation, att fråga 
personer som känner klienten och att ta referenser. Men var det en 
sådan situation? Och utredaren uppfattade nog dig huvudsakligen 
som forskare. Om vi ska knyta an till din förra fråga, om utredarens 
allmänna attityd och förhållningssätt till dig, så handlar det nog 
mycket om hur trygg man är i sin yrkesroll. År jag trygg och 
självsäker på det viset, att jag vet att jag gör ett bra jobb. Då gör det 
ingenting att en forskare kommer och tittar på, då är det något posi
tivt. Är jag däremot osäker i min arbetsroll blir forskaren ett hot. Och 
då börjar man ifrågasätta: Vad ska han här att göra? 

Filip: Kommunikationen mellan aktörerna, d.v.s. mellan socialarbetarna 
och klienten, är ett centrat tema i den här avhandlingen. Men kommu
nikationen fungerar inte alltid så bra. Har du någon kommentar till den 
här bristande kommunikationen och förståelsen mellan barnavårdsutre
daren och klienten i början av vårdnadsutredningen, som jag kom
menterar något i min avhandling? 

Nils: Ja, kommunikationen mellan utredaren och klienten verkar vara 
obefintlig. De pratar förbi varandra på något sätt. Det är det jag 
upplever, när jag läser din rapport. Men jag vet inte om det är så 
generellt. Okej, om man ska styrka din teori om den asymmetriska 
interaktionen, så är det väl så på något vis. Det kan vara så från fall 
till fall, men inte generellt. I alla fall försöker man genom empati och 
annat, att sätta sig in i klientens situation. Man frågar sig: Vad är 
bäst för barnet? Vi söker alltså den bästa utvägen. Vem är den bästa 
vårdnadshavaren? Det är sannerligen inte lätt, man hamnar i ganska 
hopplösa situationer. Ofta är det så här i en vårdnadstvist; det är en 
tvist mellan två föräldrar som slåss om barnen. Det gäller inte riktigt 
här, inte i den här vårdnadsfrågan, mamman har ju dött och är borta 
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ur bilden. Allmänt kan man säga att det är absolut sista utvägen att 
göra en vårdnadsutredning. Innan man sätter igång med en utredning, 
har man försökt hitta alla möjliga och omöjliga lösningar, för att få 
föräldrarna att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om 
barnen. Det är till syvende och sist föräldrarna som känner barnet 
bäst. 

Filip: 1980 var det ju ganska vanligt med tvångsomhändertagande av 
barn både i Stockholm och i övriga landet. Har du en känsla av att det 
har blivit en glidning, en förändring av gällande praxis. 

Nils: Ja, det tror jag att det har skett. Jag började att arbeta som so
cialsekreterare 1979 och visst har det skett en förskjutning. Det har 
det definitivt gjort under de sista åren, även lagstiftningsmässigt. Nu 
åvilar det ju socialförvaltningarna att ha det man kallar 
"samarbetssamtal", som går ut på att få föräldrar, som håller på att 
separera, att i görligaste mån hitta fram till gemensamma lösningar. 
Det är först när det här skär ihop sig. När socialsekreteraren upplever 
att det är utsiktslöst att fortsätta med de här samtalen. Det går helt 
enkelt inte, man kommer ingen vart. Konflikten kan vara så djup mel
lan föräldrarna, att det går inte att komma fram till en vettig lösning. 
Det kan vara så att den ena föräldern helt enkelt vägrar eller totalt 
struntar i de här samtalen. Då kommer man in i den här situationen 
att utreda vem av föräldrarna som är den mest lämpliga vårdnadsha-
varen. Då tillsätter man en vårdnadsutredning 

Filip: En sådan här situation, som du beskriver, förelåg ju inte i den här 
vårdnadstvisten efter det att modern hade dött. Jag undrar, varför 
gjordes den här vårdnadsutredningen överhuvudtaget? Socialförvalt
ningen hade ju redan hösten 1980 ett ganska gediget material om 
klienten och pojken var ju redan omhändertagen164 och vistades i ett 
fosterhem. 

Nils: Som jag förstår av din beskrivning så hade pojken omhänder
tagits p.g.a. alkoholmissbruk hos mamman. Och pappan figurerade 

164 j februari 1979 bedömde socialförvaltningen situationen för sonen L. som 
så allvarlig att ordförandebeslut om omhändertagande för utredning enligt 30§ 
BVL gjordes. Pojken fördes till ett jourfosterhem den 7 februari. Några 
veckor senare omhändertogs han jml 25 a och 29 §§ barnavårdslagen. 
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med på något diffust sätt och det fanns eventuellt ett missbruk där 
också. Men om jag förstår det hela rätt så låg den juridiska vård
naden kvar på föräldrarna. Men eftersom de inte var gifta, så låg det 
juridiska förmyndarskapet och vårdnaden troligen enbart på mam
man. I och med att hon dör försvinner vårdnadshavaren och frågan 
uppstår: Vem ska ha vårdnaden? Då tror jag att socialförvaltningen 
var tvungen att göra den här vårdnadsutredningen. Man kunde ha 
skrivit till tingsrätten direkt på hösten efter morderns död, men då 
skulle det ha funnits en uppenbar risk att tingsrätten hade begärt ett 
bättre underlag för förvaltningens yrkande. Sådant avgör ju tingsrät
ten helt och hållet själv. 

Filip: Om jag förstår dig rätt så är det praxis i sådana här fall att göra 
en vårdnadsutredning och det fanns uppenbarligen inga direkt skäl, att 
göra annorlunda i det här fallet? 

Nils: Nä, troligen inte. Det hela var väl ganska klart, va? Socialför
valtningen hade troligen redan tagit ställning när vårdnadsutrednin
gen kom igång: Pappan är inte lämplig som vårdnadshavare. Man 
gör en utredning för att visa tingsrätten att så är fallet. Det kanske 
var så? 

Filip: Kan du tänka dig några andra direkta skäl till varför man gjorde 
den här relativt omfattande vårdnadsutredningen? Vi har ju en lagstift
ning där det finns en vilja eller en intention till samförstånd. En önskan 
att de biologiska föräldrarna ska ge någon form av medgivande till att 
barnet omhändertages. Kan det finnas sådana motiv bakom? 

Nils: Nja... det här är svårt. Det är svårt att säga vad socialförvalt
ningen i Stockholm hade för intentioner. Om jag har fattat det hela 
rätt så var pojken redan tvångsomhändertagen? Var det så, då hade 
man ju redan tagit ställning; här är det så dåligt att pojken måste 
omhändertas. Att försöka övertala pappan eller att få honom att inse 
att det här är den bästa lösningen var inte nödvändigt. Det behöver 
man inte göra, pojken var ju redan tvångsomhändertagen. 

Filip: Jag vill återgå till relationen mellan klienten och barnavårdsutre
daren JB. och ställa ytterligare nån fråga om kommunikation och för
troende. Vid ett möte på förvaltningen i november 1980 delgav foster
hemsinspektören en utredning, där det föreslogs att pojkens halvsyster 
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i Helsingborg skulle bli interimistisk förmyndare och vårdnadshavare 
för pojken. Klienten protesterade på en gång och sade att halvsystern 
var olämplig och att hon var helt ointresserad av hans son. Varför non
chalerade förvaltningen helt klientens kritik av den tilltänkta vård-
nadshavaren och varför fick inte klienten ta del av den utredning där 
detta föreslag presenterades? 

Nils: Så klienten fick aldrig aldrig någon kopia på den här utrednin
gen? 

Filip: Nä, inte då, men några månader senare i samband med att den 
slutliga vårdnadsutredningen presenterades. 

Nils: Det är ett märkligt agerande i sig. Det handlar ju om kommuni
kation och förtroende överhuvudtaget. 

Filip: Varför nonchalerades klientens kritik? 

Nils: Jag tycker detta är fruktansvärt märkligt. Om man söker en 
förmyndare vill man ju veta vad det är för en människa. Man måste 
kolla upp personen. Det är ju den normala gången. Jag är lika 
förvånad som du i det här fallet. Vad håller de på med?! 

Filip: Är det här en miss i det normala sociala arbetet? 

Nils: Det är definitivt ingen praxis i ett vanligt handläggningsärende. 
De måste ha gjort en groda, helt enkelt. Det är deras skyldighet att 
kolla upp. Det finns ju även ekonomiska realiteter i det här. Förmyn
daren blir ju även ekonomiskt överhuvud och ansvarig. Tänk om 
pojken ärver eller får pengar någonstans ifrån och förmyndaren super 
upp pengarna? Ja, det hela är märkligt. 

Filip: Enligt klientens juridiska ombud, så hade klienten små 
möjligheter att överklaga förvaltningens handläggning och beslut i det 
här vårdnadsärendet, t.ex. att få ha sonen hos sig under julhelgen, i och 
med att han inte var förmyndare eller vårdnadshavare. Det blev således 
angeläget för klienten att så fort som möjligt bli interimistisk vård
nadshavare och förmyndare för sonen. Därefter kunde han klaga på 
socialförvaltningens förslag och beslut. Klienten skrev dels till 
tingsrätten och dels till "nämnden". Jag lämnade personligen dessa 
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skivelser till klientens juridiske ombud. Dessa brev hamnade dock di
rekt hos tjänstemännen på socialförvaltningen, som var föremål för 
kritiken. Breven lades åt sidan med motiveringen att de inte var ak
tuella längre i och med att socialförvaltningen inte längre ämnade söka 
interimistiskt vårdnadsskap för sonen L. Hur skulle du vilja kom
mentera det här? 

Nils: Jag reagerar väldigt starkt på det hör. Att det inte gick på en 
gång att klara ut vilken nämnd som var beslutande. Det är sagolikt. 
Om ni ställde den enkla frågan till socialsekreteraren, då skulle han 
ha svarat direkt. Det här borde ju vara helt självklart. Det är ju så, att 
jag kan inte Stockholms kommuns byråkrati. Tjänstemännen jobbar 
kanske väldigt självständigt i den stora byråkratin där. Men ändå så 
tycker jag att man borde få ett svar direkt i en sådan här fråga. 

Filip: Tror du att det är någon skillnad mellan "landet" och de större 
städerna, när det gäller byråkratin och politikernas inflytande på den 
sociala verksamheten? 

Nils: Ja, det tror jag. Jag tror att förhållandet mellan politiker och 
tjänstemän år helt annorlunda i större städer och i en glesbygdskom
mun. Här lever politiker och tjänstemän mycket nära varandra. Och 
de känner medborgarna mycket bättre och därmed blir också över-
klagningsmöjligheterna mycket större. Om jag gör en vårdnads
utredning här och klienten inte är nöjd med den, då ringer han upp 
ordföranden i socialnämnden och säger att den där Nils har gjort en 
utredning om mig som bara är skit. Den ska ni inte lyssna en sekund 
på. Sedan får ordföranden ta ställning. Han har ju nu även klientens 
berättelse hos sig. Jag har varit med om att nämndledamöter tagit 
sådan aktiv del och ställning i vårdnadsfrågor att de hamnat i de
likatessjäv. 

Filip: Jag pratade med ordföranden i vårddeligerade några veckor 
senare. Jag gav honom en kort presentation av ärendet och sa att det 
fanns vissa brister och oklarheter i förvaltningens och barnavårdsutre
darens förslag och att han skulle vara extra uppmärksam när ärendet 
dök upp på hans bord. Han var dock väldigt avvisande och ointresse
rad och sa: "Vi kan inte bara köra över barnavårdsutredaren". Har du 
någon kommentar här? 
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Nils: Visst kan de göra det! Visst kan nämnden köra över barna
vårdsutredningen. Men som tjänsteman kan jag tycka att det här är 
bra. Det visar på något sätt, att man har förtroende för sina 
tjänstemän. Okej, har de gjort en gedigen och riktig utredning, då har 
de också nåt på fötterna när de lägger fram sina förslag. Då ska det 
mycket till för att man ska ändra på förslaget. 

Filip: Socialsekreterarna måste få sin legitimitet någonstans ifrån. Som 
jag ser det, kan inte det offentliga sociala arbetet (i alla fall inte på sikt) 
bedrivas utan att det finns någon form av förankring hos den breda 
allmänheten och därmed också i det politiska etablissemanget. Eller är 
den här förankringen mer av moralisk och "religiös" karaktär? 

Nils: Eller i den utbildning som man har fått. Om man tvingas att kon
statera att ett barn far illa, att det inte är bra i hemmiljön. Vad gör 
man då? På den tiden ...på J980-talet och innan dess fanns det inte 
så mycket av frivilliga insatser av den typ som vi jobbar med idag. Vi 
har t. ex. "hemma hos"- insatserna. Vi kan sätta in frivilliga insatser i 
hemmet idag i betydligt större utsträckning är tidigare. Socialförvalt
ningen intervenerar165 på ett positivt sätt. Vi kan sätta in stöd och 
hjälp i familjen för att i görligaste mån slippa omhänderta barnet. 
Men 1980, vad hade man då att välja emellan? Låt ungen vara kvar 
hos föräldrarna och hoppas att det går bra. Eller att ta ungen däri
från till ett bra fosterhem. Där ungen får lugn och ro och kärlek och 
omtanke och där han kan växa vidare. Det har skett en omsvängning 
när det gäller umgänget mellan den biologiske föräldern och barnet. 
Det är någonting viktigt. Det är så man ser på det idag. Man ska 
också komma ihåg att intentionerna idag, när man ska familje-
hemsplacera ett barn, så är det inte för gott. Utan vi placerar barn 
idag med intentionen, att så fort som möjligt ska ungen komma till
baka hem, tillbaka till föräldrarna. Det här är också andan i lagstift
ningen. När man omhändertar ett barn enligt LVU idag, ska beslutet 
omprövas var 6: e månad. Man tar således inget tillsvidarebeslut här. 

165 En kommentar: Interventionen i en familjs liv görs från vissa - mer eller 
mindre uttalade grundintressen, från vissa grundläggande värderingar och 
antaganden om vad som är ett normalt beteende och handlande, vad som är 
önskvärt, rätt och riktigt, vad som kan accepteras, vilket resultat man vill och 
kan uppnå och kostnaden i pengar och personella resurser för att nå detta 
resultat. 
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Det är inte så man tänker idag, att här placerar vi ett barn för all 
framtid. 

Filip: Om vi återgår till vårt konkreta vårdnadsärende så kan vi alltså se 
att det är två krafter i omlopp. Dels så har vi den politiska kraften rep
resenterad här av nämndordföranden i vårddeligerade, som ansåg att 
sådana här åtgärder var helt legitima. Och dels hade socialsekreterarna 
den professionella kunskapen och uppfattningen att i sådana här fall är 
tvångsomhändertagandet av barnet en vettig åtgärd, därför att man 
hade eller såg inga andra alternativ. Men om jag förstår dig rätt, så har 
det här radikalt ändrats idag. Den allmänna uppfattningen och in
ställningen bland politikerna är en annan idag än för 10 år sedan och 
kunskapen hos socialsekreterarna är en annan. 

Nils: Jo, jag vill säga det också, att den här förändringen är en frukt 
av den lagstiftning vi har idag. Det är ju inte socialnämnden som 
beslutar om tvångsomhändertagande av barn idag, utan det gör läns
rätten. Det här gör att vi har fått ytterligare en seriös prövning av 
ärendena. Och länsrätterna är väligt restriktiva. Det ska väldigt 
mycke till innan man beslutar om tvångsomhändertagande. Nu har det 
kanske slagit för mycket åt andra hållet i stället. Jag har sett 
skräckexempel på det här. Àrenden där jag har varit fullständigt 
övertygad om att ett tvångsomhändertagande är det rätta. Verkliga 
problemfamiljer där barnet mår bevisligen illa i hemmet. Àven i 
sådana fall har länsrätten sagt nej: Det ska inte vara något 
tvångsomhändertagande. Rätten återremitterar ärendena till so
cialförvaltningen. Andemeningen är den, att barn ska inte tvångsom-
händertas, utan det ska sättas in andra resurser, resurser i hemmet, 
för att hjälpa till att få familjen att fungera. 

Filip: Det kan vara svårt för våra invandrare och människor i andra 
länder att förstå det resonemang som vi har haft här i landet att "man 
ska hjälpa barnet". Borde det inte vara familjen som är den minsta en
heten och hjälpmottagaren i samhället? Tror du det har funnits mora
liska konflikter hos socialarbetare på den här punkten. Och tror du det 
har förekommit interna diskussioner vid förvaltningarna vart hjälpen 
ska riktas? Det kan vara väldigt svårt att utifrån kritisera ett handling
ssätt och en vårdnadsutredning där man explicit säger att man utgår 
ifrån barnet och alltid tänker på barnets bästa. Detta i synnerhet när 
socialförvaltningen har tolkningsföreträde och kunskapsmonopol på 
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viktiga områden i en vårdnadsprocess eller tvist. Håller ett sånt här 
resonemang? 

Nils: Jag tror att grundinställningen hela tiden har varit att hjälpa 
familjen. Men den som är försvarslös är ju barnet. Barnet har ingen 
som försvarar honom. Det är där som socialförvaltningen går in, som 
barnets försvarare. Men kan vi se att familjen kan fungera på någor
lunda bra sätt eller att det finns hopp om det, då tror jag att vi alla 
har nån sorts allmän uppfattning om, att då ska barnet vara kvar i 
familjen. Och då jobbar man på det. Man gör allt man kan för att det 
ska fungera. Man sätter in stöd, vård, ja, hela det batteri man har till 
sitt förfogande. Sen" till slut, om man ändå måste konstatera: Nä, det 
här går inte. Det hjälper inte vilka insatser vi än gör. Familjen 
fungerar i alla fall inte. Och då handlar det ofta om missbruk. Det 
hjälper inte vad man än gör, de fortsätter att supa, de fortsätter sitt 
missbruk. Ja, till sist så står vi inför den här frågan. Vad ska vi göra 
nu? För att åtminstone rädda barnet ur den här situationen så tvingas 
man till ett tvångsomhändertagande. Jag tror inte det har skett några 
större omsvängningar på den här punkten. Jag tror att man alltid ut
gått ifrån familjen, men att man på något sätt har blivit mer eller 
mindre barnets försvarare. 

Filip: Ja, man kan kanske se det på det viset. Men vem var klientens 
talesman? 

Nils: Ja, formellt så var det ju hans juridiske ombud. Men som du 
beskriver honom så var han inte mycket till hjälp. Sådana flata ombud 
har jag överhuvudtaget inte mött. Att skicka papper till sociala och att 
helt ställa upp på socialas sida. Nä! De juridiska ombud som jag har 
mött i mitt arbete, de har verkligen gett järnet för klienten. Det visar 
sig också i den här vårdnadsprocessen, att när klienten fick ett nytt 
juridiskt ombud, då blev det ett annat flyt i ärendet. Förresten, hur 
hade klienten fått sitt (första) ombud? 

Filip: Via sociala. Så det här handlingssättet är ingen praxis och det här 
ombudet är inget typexempel på juridiska ombud för utsatta klienter? 

Nils: Nä, det tycker jag inte. Du skriver i din uppsats att ni skrev till 
nämnden och att breven hamnade i tjänstemännens papperskorgar. 
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Varför skrev ni inte direkt till tingsrätten?166 Sen blev jag väldigt 
förvånad över JO:s agerande för jag har inte upplevt JO så flat, som 
du beskriver i din uppsats. Nu har jag inte varit med om så många 
JO-anmälningar, men jag har ändå hunnit med att uppleva JO som en 
myndighet, som verkligen begär in handlingar. De försöker verkligen 
granska tillvägagångssättet. Jag vet inte om din beskrivning är speci
fik för 80-talet. Jag tror JO har blivit vassare. 

Filip: Jo, men det var inte bara hos JO som klienten klagade. Det var 
hos många andra instanser. Överallt var det samma passivitet och 
negativa inställning. Det var klientens juridiske ombud, rätthjälps-
nämnden, sociala centralnämnden, distriktsnämnden, vårddelegerade, 
borgarrådssekreteraren, sociala enheten vid Länsstyrelsen, förste sek
reteraren i Stockholms socialförvaltning och ytterligare några personer 
och institutioner, som alla hänvisade tillbaka till socialförvaltningen och 
till barnavårdsutredaren och till den professionella grupp som fanns 
där. Ingen ville ta tag i ärendet, rekommendera några åtgärder eller 
utreda handläggningen. 

Nils: Jo, det här blir jag väldigt förvånad över. Man skulle gjort en 
egen utredning. Utrett om det hela hade gått rätt till. JO, t. ex. tar ju 
inte ställning i själva vårdnadsfrågan. Det han ska kolla är ju om 
ärendet är handlagt på rätt sätt. 

Filip: Om vi övergår till själva sakfrågan här. Klienten ville ha sonen 
hos sig under julhelgen. Det är tydligen en väldigt viktig högtid för 
armenier. De läser gamla testamentet, men klienten betonade ofta att 
de är kristna. 

Nils: De är tydligen ortodoxkristna. 

166 Detta är tydligen en oklarhet i avhandlingen. Vi lämnade material och un
derlag till klientens juridiske ombud. Det var han som skulle göra en fram-
ställan till tingsrätten. Det var ju hans jobb och inte mitt. Dessutom hade jag 
vid den tidpunkten ingen anledning att misstro ombudet för passivitet eller 
partiskhet. Även om jag hade haft den insikten så hade det ändå inte varit min 
sak att skriva till tingsrätten, men det hade varit ett moraliskt dilemma. 
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Filip: Varför fick inte pojken vara hos sin far och familjen D. under 
julhelgen? Det förstår jag inte riktigt. Har du någon kommentar till det 
här? 

Nils: Det förstår jag inte heller .... Enda förklaringen jag har är att 
socialsekreteraren bedömde honom som så fruktansvärt opålitlig, 
missbrukare och strulig överhuvudtaget, att det skulle vara skadligt 
för pojken att umgås med pappan under julhelgen. Man har full
ständigt diskvalificerat honom. 

Filip: Jag tror inte att någon av socialsekreterarna vid förvaltningen 
egentligen trodde på att klienten var missbrukare. Det var frun, jag 
menar pojkens mor, som var alkoholist. Klienten drack ju i stort sett 
ingen alkohol. Det måste finnas andra anledningar till det här. Det är 
min uppfattning. Jag kan tänka mig att i den armeniska kulturkretsen 
skulle pojkens julfirande bli ganska annorlunda än i fosterhemmet där 
man skulle fira en traditionellt svensk jul. Pojken var ju placerad i ett 
svenskt fosterhem och hade böljat anpassa sig till sin nya familj. Man 
ville kanske inte bryta detta utan istället fullfölja sina intentioner. 

Nils: Men då har man släppt tanken att låta pojken ha kvar sitt ur
sprung, att få återknyta till pappan. Man vill inte se vikten av att få ha 
kvar sin biologiske förälder eller att pojken får se sin kulturella bak
grund. Man har sågat det. Det viktiga är nu att han anpassar sig till 
fosterhemmet. Där är det en fin svensk jul som ska firas. Och tacka 
för det. Pojken ska vara kvar där. 

Filip: Varför sågar man av de här kulturella banden? 

Nils: Det undrar jag också? Men det hör var för 13 år sedan. Det har 
skett en ganska ordentlig utveckling sedan dess. Vår invandring och 
flyktingsituation har ändrats. Jag tror att kunskapen har ökat ganska 
mycket inom socialarbetarkåren, inte minst när det gäller vikten av att 
få behålla sin kultur. 

Filip: Om vi återknyter resonemanget till min uppsats och referatet av 
de sociala akterna där. Dessa akter ger en mycket negativ, för att inte 
säga destruktiv bild av klienten. Den enskilde socialarbetaren har såle
des allt detta i sitt bagage, när han träffar klienten S. första gången. 
Han är arrogant och bryter mot nästan alla regler som en invandrare 
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bör rätta sig efter i en sådan här vårdnadssituation. Dessutom har han 
en negativ inställning till kvinnor som tjänstemän i deras egenskap och 
uppgift att bedöma hans lämplighet som vårdnadshavare och förälder 
för sin son. Vad ska man tro om honom? 

Nils: Ja, visst, de har sågat honom utifrån den här bakgrundsbilden. 
Det är väldigt lätt hänt. Det är inte unikt i den här situationen. Det är 
sådana här situationer som vi hamnar i. Vad gör man när man träffar 
en ny klient? Jo, naturligtvis. Jag läser igenom hans akt. Och där får 
jag mina företrädares bild av honom. 

Filip: Och den bilden accepterar du utan vidare? 

Nils: Ja, eller låt oss tänka det andra alternativet. Jag läser inte akten, 
utan jag försöker bilda mig en egen uppfattning. 

Filip: Men då får du ju mycket mera jobb. 

Nils: Javisst. Och se 'n är det ju faktiskt så att i många fall stämmer 
den här bilden. I många fall, i flesta fall, är det ju faktiskt lika bra att 
läsa akten, så man slipper gå på samma minor som företrädaren har 
gjort. Då kanske man kommer en bit på vägen. Men visst. Det här är 
en barlast att ha med sig, helt klart. 

Filip: Är det ofta så inom socialförvaltningen, att kollegorna tycker 
likadant? 

Nils: Det vet jag inte. Jo, förresten. Det utbildas en sorts likformighet 
till slut. Låt mig ge ett exempel: När det kommer en ny socialsekrete
rare till förvaltningen och han ska träffa en klient, då säger den mer 
erfarne kollegan: Du ska veta att så här är det , se upp med det 
och det. Gäller det ekonomin så försöker han blåsa dig på det här. -
Nä, säger den nya ambitiösa kollegan, jag vill bilda mig en egen 
uppfattning. - Javisst, gör det. Och så kommer den nye kollegan in 
efter ett tag och beklagar sig: Ja, nu har han blåst mig. - Ja, men jag 
sa ju det, får han höra av den erfarne kollegan. Ja, det är riktigt, vi 
likformas till slut i våra bedömningar. 
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Filip: Hur är kommunikationen mellan socialarbetare och deras ar
betsledare, när det gäller den här konformiteten vid institutionen och 
vid valet av metod och förhållningssätt till klienten? 

Nils: Jag förstår inte riktigt hur du menar? 

Filip: Jo, jag tycker att det är ett positivistiskt problemlös
ningstänkande som genomsyrar hela metoden i socialförvaltningens 
arbete, när det gäller den beskrivna vårdnadsprocessen. Man har ett 
problem och tillsätter en utredning. Detta resulterar i en bedömning av 
klienten. Åtgärder sätts in och man väntar sig ett resultat som på något 
sätt ska vara i paritet med de resurser man har offrat. Klienten är inte 
med i den här processen på annat sätt än som ett objekt, som ska be
handlas eller åtgärdas. 

Nils: Nä, så stereotypaktigt tycker jag inte att det är. Så har jag i alla 
fall inte upplevt det. 

Filip: Hur kommer klienten med i bilden nuförtiden? Har det skett en 
glidning på den här punkten under de sista åren? Eller är det så, att det 
är olika metoder och förhållningssätt gentemot klienten i olika om
råden? 

Nils: Ja, det tror jag. Om du åker till Storuman och jobbar där och 
jämför det med att jobba i Vilhelmina, Dorotea eller i Åsele, så har du 
fyra olika metoder. Trots att det är glesbygdskommuner allihopa och 
med ungefär samma befolkningsunderlag. Klienter blir olika behand
lade på olika ställen. Det här har med traditioner att göra, med ar
betsledningen och med socialchefsinställningen. 

Filip: När det gäller förhållningssättet gentemot klienten, att betrakta 
honom som objekt eller subjekt. Har det ändrats under de senaste 15 
åren? 

Nils: Jaha... det här tål att tänka på. Nä, det tror jag inte. Eller så vill 
jag inte tro det. Jag tycker att det vi ändå har lärt oss på social
högskolan så är det just detta, att klienten ska vara i centrum. Han 
ska tas på allvar. Det ska vara ett samarbete. Det ska inte vara mitt 
behandlande av klienten. 
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Filip: Du känner dig främmande för den här positivistiska, teknokra
tiska metoden som jag pratade om? Du känner inte igen dig på något 
vis? Du ser förvånad ut? 

Nils: Ja, jo det gör jag. Visst kan man jobba problemorienterat men 
ändå ha klienten med. Man definierar problemen tillsammans med 
klienten: Vad är problemet för dig idag och vad ska vi göra åt det? 
Hur ska vi lösa det här och vad ska vi göra sen? De här möjligheterna 
har vi att hjälpa dig och det här kan vi ställa upp på. Och sedan for
mulerar man en behandlingsplan. 

Filip: Socialsekreterarens förhållningssätt gentemot klienten är ett cen
tralt tema i den här avhandlingen. Jag vill därför fortsätta och ställa 
ytterligare några frågor kring detta. Socialförvaltningen hade som mål
sättning att uppnå en bra situation för barnet. Men klienten S. då, hur 
blir det för honom? På sätt och vis hamnade han utanför hela vård
nadsprocessen. Trots att han är far till barnet. Man intresserade sig 
aldrig för klienten som egen person. Man ställde inte frågorna till 
honom på det viset. Han blev betraktad som ett objekt, som ska be
handlas och övertalas. Eller så blev han helt ställd åt sidan. Har du 
några kommentarer eller synpunkter på det här? 

Nils: Det är någonting som jag tycker att vi gör. Vi tar verkligen med 
klienten i arbetet. Jag måste tänka på det här ...År det verkligen så vi 
gör? 

Filip: Klienten hade en felaktig uppfattning om socialförvaltningen som 
myndighet, Han jämförde ofia socialsekreterarna med rödakors-
arbetarna i Libanon. Han ville att socialarbetarna skulle hjälpa honom, 
när han ber om hjälp och helt och hållet på hans villkor. Han ville inte 
ha och han tolererade ingen myndighetsutövning från socialförvaltnin
gen. Det du säger här om socialförvaltningens arbete liknar faktiskt 
mer ett "rödakorsarbete" än en myndighet. Myndighetsutövningen 
framträder inte alls i ditt perspektiv. Vad har du för kommentar till det 
här? Socialförvaltningen är ju också är en myndighet. 

Nils: Det är ett dilemma att vi har den här dubbelrollen, att vi är både 
hjälpare och myndighet på samma gång. Hur är det vi gör? Vi kör ett 
samtal, en behandling eller ett vårdarbete så länge och så långt klien
ten är med. Men säger klienten stopp: "Nä, nu är det bra, nu tänker 
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jag inte ställa upp mera på era premisser längre Vad gör man då? 
Okej, då försöker man hitta andra utvägar. Men foinkar inte det heller, 
då kan vi ta till den här myndighetsbiten. Vi kan säga eller antyda att 
passar det inte så kan vi faktiskt lyfta ungen härifrån. Det är alltså en 
dubbelroll vi har. Man försöker som socialarbetare att komma ifrån 
det här genom att hänvisa till att det är länsrätten som beslutar i 
vårdnadstvister. Men ändå vet vi att det är faktiskt vi som pekar på 
problemen och skickar ärendena till rätten. 

Filip: Det finns således en kraft bakom orden. Det finns en makt i bak
grunden som ni kan aktualisera. 

Nils: Ja. 

Filip: Hur försöker socialsekreterarna skaffa sig kunskap om klienten 
S. som subjekt i det här vårdnadsärendet, enligt ditt förmenande? 

Nils: Som jag fattar det så har de läst gamla akter och konstaterat att 
så är han. Vad jag saknar här är en utredning om honom som subjekt. 
Hur är den här killen idag? Vilka resurser har han? Hur ser hans 
personliga situation ut idag? Vad har han för nätverk runtomkring sig 
i den här situationen att bli ensamstående pappa, om han nu skulle få 
vårdnaden om pojken? Och vad finns det för stöd som samhället kan 
ge honom? Det här skulle jag vilja ha belyst. 

Filip: Du skulle ha ställt de här frågorna. Men det fanns ingenting av 
det här i vårdnadsutredningen. 

Nils: Det här förvånar mig, det gör det. Det var ändå hans förmåga 
som vårdnadshavare man skulle utreda. 

Filip: Hur uppfattar du att man behandlade klienten på förvaltningen? 

Nils: Han blir ett objekt, helt enkelt. De hade bestämt sig, att pojken 
hade det bra i fosterhemmet. Det de vill visa med vårdnadsutrednin
gen är just det, att pappan inte är lämplig. Man tar det som är sämst 
ur hans bakgrund, ur journalanteckningar etc och pekar på det. Och 
sedan kör man det till tingsrätten och hoppas att det ska hålla. Men 
här kommer någonting oförutsett. Klientens nya juridiska ombud slår 
hål på det här. Det kanske är bra. Jag vet inte. Sen ' är det bara att 
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hoppas att klienten har resurser och ett fungerande nätverk så att han 
kan klara av pojken på ett bra sätt. 

Filip: Tror du att socialarbetarna är medvetna om att kommunikationen 
med klienten S. inte fungerar? Klienten förstår helt enkelt inte vad de 
säger. 

Nils: Det är svårt att svara på. Varför använde man inte sig av tolk, 
eftersom klienten hade så dåliga kunskaper i svenska? Det är ju ändå 
väldigt viktiga saker man håller på med. 

Filip: Om man hade behandlat klienten som ett subjekt och verkligen 
varit intresserad av honom, då borde en erfaren socialsekreterare 
snabbt kommit underfund med hans dåliga språkkunskaper. Och då 
skulle frågan om tolk aktualiserats. Så blev det aldrig. Socialförvaltnin
gen hade aldrig ett sådant intresse av klienten S. Man tillsatte aldrig 
någon tolk. Har du någon kommentar till det här? 

Nils: Antagligen ville man det inte. Man ville inte riskera att bilden av 
den här mannen skulle förändras. Man hade ju redan bestämt sig: 
Pojken ska vara i ett fosterhem! Varför ska man då riskera att förstå 
det hela på något annat sätt? 

Filip: Jag vill fortsätta med att ställa ytterligare några frågor kring insti-
tutionaliseringen och kollegialiteten vid förvaltningen. Är social
arbetarna verkligen så eniga som de förefaller att vara i den här 
utredningen? 

Nils: Inåt så tror jag inte att det är så. Men utåt försöker man hålla en 
klar linje. Man pratar inte gärna illa om sina kollegor, det gör man 
bara inte. Jag tror att detta är ganska generellt. Möter man en yttre 
fiende eller ett hot utifrån, då håller man ihop. Inte sänker man kolle
gan i första hand. 

Filip: Hur skulle du vilja kommentera psykologens och barnavårdsutre
darens ageranden i den här vårdnadsprocessen? 

Nils: Det finns bindningar, helt klart. Varför ska jag säga emot min 
socialinspektör? Här har vi en situation och här har vi en klient. Hur 
går det för honom? Ja, det är en sak. Men jag ska leva vidare med 
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socialinspektören och jobba tillsammans med honom även i nästa 
projekt och med nästa klient. År det då värt att ta strid gentemot so
cialinspektören och säga att här har du faktiskt fel? Jag har utrett det 
här och tycker faktiskt att pappan ska ha vårdnaden. Det är inte 
självklart hur man gör eller agerar. År man minsta osäker i sin roll, 
Ja, då lägger man sig. Man vill inte bråka. De finns mycket sånt hör. 
Men jag vill inte påstå, att det är så här i den här vårdnadsprocessen, 
för det vet jag inte. 

Filip: Vill du kanske också kommentera psykologens agerande och 
situation. 

Nils: Psykologen var tydligen anställd av socialförvaltningen. Vi har 
inga anställda psykologer ute i glesbygdskommunerna, utan vi anlitar 
landstingets barn- och ungdomspsykiatriska mottagning i Lycksele. 
De är inte knutna till kommunen på något sätt. De är helt fristående 
och de gör en helt fristående bedömning, som är bättre än den man 
får om psykologen är anställd av kommunen. 

Filip: Jag upplevde att den här psykologen som gjorde utredningen var 
en kollega bland kollegor i den sociala korridoren. 

Nils: Ja, visst ja. Och han bara bekräftar vad socialinspektören har 
sagt. 

Filip: Under en period på våren mådde klienten S. väldigt dåligt. Men 
han vägrade att gå till en psykolog eller läkare i offentlig tjänst. Har du 
någon kommentar till det här? 

Nils: Jag förstår honom. Jag tycker att han gjorde rätt. Därför att om 
han anlitat en psykolog och det hade framkommit till förvaltningen på 
ett eller annat sätt. Då hade det legat honom negativt i fatet. När du 
skriver om kollegialiteten så håller jag med dig, när det gäller so
cialförvaltningen och psykologens agerande. Men jag är tveksam till 
det här när det gäller tingsrätten. Jag tycker den ligger så långt ifrån 
den sociala verksamheten. Där tar man nog mer hänsyn till vad det 
juridiska ombudet säger än vad socialförvaltningen tycker. Där går en 
gräns. Där finns en skillnad. 
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Filip: Ibland så hävdas det att socialförvaltningarna är väldigt konser
vativa. Institutionen konserverar det bestående genom dess aktörer 
d.v.s. socialarbetarna internaliserar systemet. På det viset förs metoder 
och förhållningssätt från en generation av socialarbetare till nästa. 

Nils: Ja, det tror jag stämmer. När det kommer en ny socialsekrete
rare till en förvaltning, så är han kanske radikal och vill slåss och 
ifrågasätta. Men hur ska han göra, hur ska han förhålla sig till sitt 
arbete? Jag hade en handledare en gång som sa så här: Lär känna 
systemet innan du försöker ändra det, för annars slår du dig bara 
blodig. Organisationen kommer att sluta sig mot dig. Du kommer att 
märka att organisationen är väldigt stark och solid. Du har inte en 
chans. Det finns en fara i det här, som jag ser det. Accepterar jag det 
här synsättet och börjar jobba på en förvaltning. Vad händer då? Jag 
ska lära känna systemet, jag ska försöka se vad som är fel, men jag 
ska inte försöka ändra på det på en gång. Jag ska också lära mig 
olika vägar till förändring. Allt detta tar tid, väldigt mycket tid. Åren 
går. Under tiden löper jag risk att internalisera systemet fullständigt. 
Och dessutom få kollegor, vänner och relationer. Så när jag väl har 
lärt känna organisationen, då kanske jag är en del av det hela och 
orkar inte göra revolt mot det. Det måste finnas en balans någonstans 
i mitten. 

Filip: Har klienten S. några reella möjligheter under utredningstiden, att 
agera eller göra någonting för att öka sina möjligheter att få vårdnaden 
om sonen. 

Nils: Ja, han kunde t. ex. begärt att få byta handläggare. Det är en rätt 
som han ändå har. I alla fall fungerar det så på den förvaltning där 
jag jobbar. För det handlar ju också om personkemi. 

Filip: Klienten S. var inte nöjd med varken utredaren eller handlägga
ren på socialförvaltningen? Är det verkligen möjligt för en klient att 
byta handläggare? 

Nils: Här på förvaltningen är det definitivt så. Men oftast är det så att 
klienten kommer inte till mig och säger, att jag tål inte dig så jag vill 
ha en arman handläggare. Utan han går till en kollega och frågar om 
han inte kan få ha honom som handläggare i stället. Och då kan vi 
göra det. Men det måste ske under öppna former. 
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Filip: Tror du att socialarbetarna som var involverade i den här vård
nadsprocessen, hade några personliga mål eller intentioner i det här 
arbetet. 

Nils: Ja, det tror jag säkert. Men de är nog inte alltid medvetna om 
det. Jag kan ge ett exempel eller en illustration på det här med per
sonliga målsättningar: Socialinspektören som tvångsplacerade bar
net, måste försvara sitt handlande. Det finns ett personligt mål, en 
personlig prestige i det här. Kom inte här och tala om att jag har 
gjort ett felaktigt beslut. Han måste försvara sin ståndpunkt. Jag vill 
inte göra gällande att det här är alltigenom en medveten process. Men 
den finns där. När tingsrätten sedan beslutar att fadern ska ha vård
naden om pojken, då diskvalificerar rätten hela den sociala 
utredningsapparaten. Då får de på skallen så det skriker om det. Hur 
mår socialinspektören då? Då kommer försvaret. Om han vill göra det 
enkelt för sig, skyller han på tingsrätten. De är bara sopor. De fattar 
inte det här. Här sitter vi med hela vår sociala kompetens och 
tingsrätten bara kör över oss. Men det här håller inte och det vet han. 
Förhoppningsvis så lär sig förvaltningen någonting av den här felak
tiga satsningen som de har gjort. 

Filip: Ja, det var mycket resurser som den här vårdnadsprocessen slu
kade. Det var många personer som var involverade. Det kostade sam
hället en hel del pengar. Är det alltid så här mycket resurser man tillde
lar vårdnadstvister? 

Nils: Ja, så är det. Det här är en vårdnadsutredning, det är stora gre
jer, det är tunga bitar i det sociala arbetet och det ska ha resurser. 
Och här satsar Stockholms socialförvaltning hela batteriet, för att 
vara säkra på att det ska gå vägen och så går det åt skogen i alla fall. 

Filip: Kan man se socialförvaltningen som samhällets förlängda arm, att 
återanpassa avvikande individer till det som är allmänt accepterat. 

Nils: Ja, visst kan man det. Och det här är på gott och ont. Det hand
lar om ideologier och om hur vi ser på samhället och socialarbetaren. 
Min personliga åsikt är den att jag ser socialtjänsten som samhällets 
stödfunktion. Vi lever i ett samhälle som slår ut människor och då 
måste man - av humanitära skäl - ha en instans eller samhällsfunktion 

210 



som tar hand. om de här utslagna individerna. Och vi måste också se 
till att det inte blir alltför många awikare. Då måste de återanpassas 
och då har vi socialtjänsten. Det är samhällets städfunktion. 

Filip: I sista kapitlet i den här avhandlingen skriver jag om samhällets 
auktoritet gentemot den enskilde medborgaren. Kan det finnas ett be
hov hos socialförvaltningen att demonstrera sin auktoritet, makt och 
myndighet. Att visa att det faktiskt är de som bestämmer. 

Nils: Nä, man behöver inte demonstrera det. Det finns där. Det vet 
klienten ändå. Det är det normala. I den här vårdnadsprocessen som 
du beskriver var det ju annorlunda. Klienten S. betraktade socialför
valtningen som en rödakorsfunktion. Han måste ha blivit väldigt 
förvånad när sociala kommer och hämtar ungen och det med hjälp av 
polisen. 

Filip: Varför arrangerade man de här mötena med klienten på so
cialförvaltningen. Var det verkligen nödvändigt? Vad ville man 
åstadkomma? 

Nils: Ja, det här är en fråga som jag inte kan svara på. Man kanske 
ville visa att här försöker vi göra ett bra arbete så långt det bara är 
möjligt. 

Filip: Jag hade en hypotes här, att förvaltningen ville övertala klienten. 
Man ville visa fördelarna med att pojken skulle vara kvar i foster
hemmet. 

Nils: Ja, det är tänkbart. Det kanske man tyckte. Man tog chansen att 
göra det. Visst. Du vet det här bättre än jag, du var ju med. Upplevde 
du det på det viset, då var det säkert så. 

Filip: Men det här gick ju inte. För klienten förstod inte vad de sa. Tror 
du det hade lyckats bättre med övertalningen om det inte hade varit 
några språkproblem? 

Nils: Det beror på hur han var som person. Du skriver om stämplin-
gen och den negativa spiralen i din rapport. Visst, ju mer man trycker 
ner en människa, stämplar honom rejält, då blir det säkert lättare att 
övertala honom. Ju mer saker man pekar på att du inte klarar av och 
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pekar på det dåliga du har gjort, då blir det så att klienten känner sig 
sämre och sämre. Jag är nog en stor skit, jag kan inte ta hand om 
pojken. 

Filip: Det är en sak, som jag undrar över. Varför försökte inte social
sekreterarna träffa den här klienten mera "privat"? De här formella 
mötena på institutionen med dagordning och bestämda tider gav ju 
ingenting. Men det var kanske så att de inte var riktigt intresserade av 
klienten som person? 

Nils: Jag tror att det här handlar om arbetsmetod helt enkelt. Du är 
inte alltid medveten om vilken metod du använder. Det här var tydli
gen det sätt som den här socialförvaltningen i Stockholm jobbade på. 
Så hade de alltid gjort och det var ingen som hade ifrågasatt det. För 
att förändra det här så måste man tillföra en ny medvetenhet. Då kan 
man ta medvetna beslut om nya saker. T.ex.: Ska vi göra en bättre 
vårdnadsutredning, då måste vi träffa klienten mera privat, men för 
att göra det måste vi först ta de här stegen och då måste vi handla på 
det här sättet. Så tror jag inte en socialsekreterare fungerar eller 
tänker. Man ifrågasätter inte sitt eget arbetssätt hela tiden. Det mesta 
går ju på rutin och invanda handlingsmönster. För att åstadkomma 
positiva förändringar behövs en aktiv handledning på jobbet. 

Filip: Vad menar du med "handledning"? 

Nils: Idag så har vi på socialförvaltningen här i kommunen 
handledning på vårt jobb. Det innebär att man inför en oberoende 
person, en person som kommer utifrån, sätter sig ner tillsammans med 
socialsekreterargruppen och går igenom ärendet. Man analyserar 
handläggningen. I och med att man gör det här, så får jag möjlighet 
att reflektera över hur jag har behandlat den här människan. Hur har 
jag reagerat och vad har jag tagit för beslut. Man får ärendet belyst 
och tolkat av handledaren, och man får synpunkter från de andra so
cialsekreterarna. Det här är väldigt positivt och gör att det sociala 
arbetet utvecklas. Men din fråga gällde varför socialsekreterarna inte 
träffade klienten S. mera privat? Det kan vara fråga om rädsla. Man 
är trygg i sin situation på socialbyrån. Ska du göra något annat, då 
måste du ta ett medvetet beslut, övervinna din rädsla och gå ut till 
verkligheten och en oviss situation. 
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Filip: Jag lät klienten S. göra en ganska omfattande språktest. Det 
visade sig då att han hade väldigt dåliga kunskaper i det svenska 
språket och om svenska samhällsförhållanden. Härutöver har vi ju 
också den asymmetriska situationen vid sammankomsterna. Social
sekreterarna sitter på sitt podium medan klienten sitter på sin pali, be
tydligt längre ner. Vad anser du vara den viktigaste orsaken till att de 
här samtalen mellan socialförvaltningen och klienten bara blev en serie 
monologer? 

Nils: Ja, det kan man fråga sig. Jag tycker det handlar om att man på 
förvaltningen inte ville se klienten ...på något sätt. 

Filip: En gång så påpekade jag det här för socialinspektören. Jag sa, att 
han inte riktigt förstod vad klienten menade. Då blev han irriterad och 
förbannad och sa: "Jag förstår visst vad han säger". Jag undrar hur det 
kan komma sig att socialinspektören blir förbannad när jag påpekar att 
han inte förstod vad klienten menade? 

Nils: Ja, han tyckte väl att han gjorde det. 

Filip: Jag spekulerade själv kring tanken att det kanske var fråga om 
yrkesstolthet. En socialsekreterare ska helt enkelt förstå sin klient. 

Nils: Nä, jag skulle vilja ge samma förklaring här som till din tidigare 
fråga: Varför använde man sig inte av tolk? Nä, då riskerar man att 
få fram för mycket ny information. Att börja gräva i den här oför
ståelsen var inte intressant. Att säga i en sån ' här situation att det är 
nog sant att vi förstår inte varandra riktigt bra, vi måste börja förk
lara oss bättre vad vi menar. Då riskerar hela processen att komma 
på nya vägar. Och som svar på din fråga om socialsekreterarens irri
tation, så tror jag att det handlar mycket om .... Det är på något sätt 
en omedveten process. 

Filip: Hur viktigt är det att språket fungerar i sådana här situationer. 
Här blev det bara en serie monologer. Men det kanske inte spelade 
någon större roll? 

Nils: Det beror på vilka mål och intentioner man hade med dessa sam
tal. Hade man intentionen att göra en bra vårdnadsutredning, att gå 
in i processen förutsättningslöst, då är de här samtalen livsviktiga. Då 
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gäller det verkligen att förstå vad klienten menar och säger. Men har 
man redan bestämt sig i själva vårdnadsfrågan, då är de här samtalen 
inte viktiga på det viset. Då spelar det ingen roll vad han säger på den 
punkten. Däremot kan det vara viktigt, på de här mötena, att ordna de 
praktiska frågorna kring vårdnaden om sonen, med kläder, besök etc. 

Filip: Jag hade då den uppfattningen att socialsekreterarna ordnade de 
här mötena också för att övertala klienten i det kloka att placera pojken 
på ett svenskt fosterhem. Men det gick inte. Det blev endast frus-
trerande situationer från båda hållen. 

Nils: Och frågan är i vilken utsträckning de var medvetna om de här 
kulturella och språkliga problemen? Men det här gäller ju Stockholms 
socialförvaltning. Det var säkert inte första gången de jobbade med 
invandrare. Där finns ju det mesta av olika befolkningssamman
sättningar. Jag förstår fortfarande inte varför de inte använde sig av 
tolk? Du skriver i din avhandling att det enda klienten S. kunde accep
tera var ett armeniskt fosterhem. Varför gjorde man inte det då? Var
för försökte man inte utreda de möjligheterna? Det jag funderar 
mycket på är om man under de senaste åren blivit så mycket mer med
veten om behovet och nödvändigheten av att ha kvar de kulturella 
banden. Här var pojken redan placerad i ett svenskt fosterhem och 
man tyckte att det var bra. Och man ville tydligen fortsätta med det. 

Filip: Jag tänkte ställa ytterligare några frågor om stämplingen av 
klienten S. på socialförvaltningen i Stockholm. Och hur den här 
stämplingen fortsätter under hela utredningstiden. Jag har helt kort 
beskrivit klientens bilsemester till Norge i min uppsats. Klienten kör av 
vägen och både han och sonen hamnar på ett norskt sjukhus. Det blev 
väldigt mycket rabalder kring det här på socialförvaltningen och klien
ten beskylldes för att vara oansvarig, trots att han meddelade pojkens 
mor omgående om olyckan och sa att de inte fått några allvarligare 
skador. 

Nils: Kör man av vägen och hamnar på sjukhus är det allvarligt. Jag 
vet inte hur mycket information socialförvaltningen fick om olyckan. 
Men har man en negativ bild av en människa, som dessutom har en 
kriminell belastning, med olovlig bilkörning, olovlig spritförsäljning 
m.m. och inte vet hur olyckan gått till, är det lätt hänt att man tänker i 
negativa banor: "Det här var nog en jyllkörning, han är helt oans-
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vorig". Man stämplar honom och befäster och fördjupar den negativa 
attityden. 

Filip: Jag tycker dina kommentarer här är väldigt intressanta. Efter att 
ha läst klientens socialakter reagerar du likadant och du får samma 
uppfattning om den här olyckan som socialarbetarna i Stockholm fick 
hösten 1980, nämligen att det var en "fyllköming" och att klienten är 
oansvarig. 

Nils: Ja, visst! Du säger här tidigare att klienten aldrig drack sprit. 
Vad då!? Varför höll han då på med olaglig spritförsäljning och 
langning? Jag tänker här: Hur mycket blå dunster har han egentligen 
slagit i Filip? Det är sådana funderingar jag får här.167 

Filip: Som en illustration av den fortsatta stämplingen av klienten på 
socialförvaltningen beskriver jag ett möte där klienten tar upp 
anmärkningar på fosterföräldrarna. Det finns tre olika bilder eller 
uppfattningar av det här mötet. Vi har klientens och socialarbetarnas 
olika uppfattningar. Dessutom har jag beskrivit min egen uppfattning. 
Är socialarbetarna medvetna om att det de ser och upplever bara är ett 
perspektiv av många möjliga. De såg klientens anmärkningar som 
väldigt negativa och de såg hans kritik som något destruktivt. Medan 
det jag upplevde och reagerade på var klientens goda observationsför
måga gällande en hel del detaljer kring pojkens dagliga omvårdnad. 

Nils: Vad då, observationsförmåga?! Jo, jag kommer ihåg nu att du 
tyckte i din avhandling att det var en fantastisk observationsförmåga! 
Okej, det var väl positivt att han såg det här. Men det väsentliga var 
att han anklagade fosterföräldrarna för att ha misskött pojken. Jo, jag 
menar så här. Om klienten säger att fosterföräldrarna har slagit hett 
vatten på ungen. Då är det en grov anklagelse mot fosterföräldrarna 

167 En kommentar: Detta att klienten S. inte drack sprit gör honom inte mer 
sympatisk utan kanske tvärtom. Men likväl är det felaktigt att etikettera 
honom som "oansvarig drinkare". En sådan epitet är säkert ofta giltig på en 
svensk man i motsvarande situation. Men vi får komma ihåg, att klienten hade 
en annan kulturell bakgrund, han var armenier. Han kanske var dålig, men att 
klistra svenska dålighetsetiketter på honom visar på stämplingsprocessens 
kulturella kontext. Det är som att dra på honom någon annans smutsiga tröja. 
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att de har misskött barnet. Jag tycker inte det är ett utslag av en 
väldigt god observationsförmåga.168 

Filip: Min hypotes är, när det gäller klientens agerande och handlande 
på det här mötet, att det hela var ett utslag av att han ville hävda sig. 
Han ville visa att han var minst lika bra som fostermamman. Är det 
tillåtet for fostermamman att göra lite klantigheter, då måste han också 
ha tillåtelse att göra det. 

Nils: Jo, jo, men hur ska man som socialsekreterare kunna uppfatta 
det här på annat sätt än negativt, när klienten säger sådana saker om 
fosterföräldrarna. Jag kan bara tolka det på ett sätt, att det är nega
tivt. 

Filip: Polishämtning av sonen i augusti 1981 är en annan händelse som 
jag tar upp som belägg för att stämplingen har intensifierats och för
djupats. Bakgrunden var den att klienten hade varit på semester till
sammans med sonen några veckor. Om ytterligare någon vecka skulle 
tingsrätten fatta beslut i vårdnadsfrågan. Klienten tyckte att det hade 
gått så bra och att han och sonen kommit varandra så nära under se
mestern. Han såg ingen anledning att lämna ifrån sig sonen. Han var 
helt övertygad om och såg det som en självklarhet att tingsrätten skulle 
tilldöma honom vårdnaden. Han kunde inte förstå varför socialförvalt
ningen skulle kunna ha något större intresse av det hela. Han uppfat
tade situationen så att det bara var några enskilda tjänstemän på för
valtningen som personligen ville honom illa. Hur vill du kommentera 
den här polishämtningen? 

Nils: Det är lite svårt för mig att gå in i den här situationen. Men visst 
kan man tänka sig andra handlingsmönster. T. ex. att kolla hur situa

168 jag skriver i min avhandling att jag reagerade positivt på klientens age
rande. Min reaktion var naturligtvis en spegling av mina förväntningar. Jag 
trodde inte klienten var så intresserad och insatt i sonens vardagliga omvård
nad när det gällde sådana detaljer som badrutiner, omoderna kläder, sand i 
ögonen etc. Det var en nyhet för mig. Mina förutfattade meningar styrde och 
begränsade min varseblivning och vad jag uppfettade som väsentligt och 
viktigt på det här mötet. Jag tycker förstås också att det här var ett sätt för 
klienten att trycka ner fostermamman i syfte att att själv stiga i graderna. 
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tionen såg ut just då för pojken och pappan. Var det verkligen nöd
vändigt med polishämtning? Jag tycker att det här var en klar 
maktdemonstration. Nu får det vara nog. Nu ska vi visa vem som 
bestämmer här. Jag tycker att de kunde ha kollat situationen först. 
Hur var situationen för pojken, om man nu värnar om pojkens bästa, 
vilket man säger att man gör. Socialförvaltningen säger ju att de vill 
se till barnets bästa. Då kunde man kollat upp det hela. Och man 
kunde ha gjort det här i olika steg, istället för att sätta in hela bat
teriet på en gång. Första steget skulle ha varit att kolla om det är kris 
för pojken, är det panik, är det fara för hans liv eller något liknande? 
Ja, då måste man gripa in på en gång. År det inte så, kan man faktiskt 
försöka göra en övertalningssituation: "Om du inte lämnar tillbaka 
pojken då måste vi som sista utväg lämna ärendet till polisen och då 
kommer han att hämtas". Det är nödvändigt att se hela situationen 
för att kunna kommentera det här ingripandet: Klienten kommer från 
Libanon. Han har försvunnit med pojken, som har omhändertagits. 
Pojken är lagligen placerad på ett fosterhem. Vad gör vi nu? Vi måste 
få tag på honom. Och vårt sätt att få tag på pojken är att använda 
polisens efter sökningsresurser. Jag tycker inte det var fel att använda 
sig av polisen för att hitta pojken. Det är den enda vägen socialför
valtningen har att gå. Pojken var försvunnen med pappan. Man 
efterlyste honom helt enkelt. Man måste få tag på pojken och se hur 
situationen var för honom. Och sedan ta ställning till om han ska 
hämtas eller inte. Det är där jag ifrågasätter om man gjorde rätt. Men 
själva eftersökningen är okej. 

Filip: Det är svårt att gissa vad som sades bakom de stängda dörrarna 
på socialförvaltningen. Det är svårt att förstå nödvändigheten av en 
dramatisk polishämtning av pojken, efter att ha sett honom tillsammans 
med sin pappa. Det är också svårt för mig att förstå varför polisen 
genomsökte mitt hus. Vad hade jag med det här att göra? 

Nils: De uppfattade dig så att du stod på klientens sida och att du var 
beredd, i den här uppkomna situationen, att gömma pojken. 

Filip: Har du något mer att säga om stämplingen av klienten på för
valtningen? 

Nils: Jo, jag tänker på den här Norgeresan. Socialförvaltningen 
trodde tydligen inte på klienten, utan man hade sina egna 
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föreställningar om hur det hela hade gått till. Varför vägrade klienten 
lämna ifrån sig journalerna från sjukhuset i Norge? Vad är det för 
hemligheter som står där, som är så viktiga att sociala inte får se det ? 
Den här ovissheten bygger naturligtvis upp fantasier, framförallt när 
man redan tidigare har en negativ bakgrundsbild av klienten. Det här 
ökade inte hans möjligheter precis. 

Filip: Klienten tyckte tydligen att socialförvaltningen inte hade 
någonting med den här olyckan att göra. Han struntade i vad social
arbetarna tyckte eller spekulerade om. Senare fick jag läsa både polis
rapporten och sjukhusjournalerna. Där stod ingenting anmärkningsvärt. 
Klienten var inte orsak till olyckan och försäkringsbolaget betalade 
kostnaderna. Men jag håller med dig om, att det här inte skapade 
goodwill för klienten på förvaltningen och inte ökade det hans 
möjligheter att få vårdnaden om sonen heller, utan tvärt om. 

Filip: Jag vill nu gå över till en annan typ av frågor. I den här vård
nadsprocessen aktualiseras många problem och konflikter. Ofta handlar 
det om motsättningar som inte går att lösa, som helt enkelt saknar en 
lösning. Hur man än bearbetar dessa problemkomplex finns ändå den 
ursprungliga motsättningen kvar. Ofta är det då, enligt mitt sätt att se 
det, vettigare att prata om dikotomier och om olika förhållningssätt till 
dessa än att försöka hitta lösningar som kanske inte finns. 

Nils: Vad menar du med dikotomier? 

Filip: Jag syftar på sådana motsatt förhållanden som individ/samhälle, 
tvång/frivillighet, privat/offentligt, kvinnligt/manligt, normalt/onorm
alt. Alla dessa dikotomier är högst verkliga och av central betydelse i 
den här vårdnadsprocessen. De går inte att lösa i den bemärkelsen att 
man upplöser motsättningen. Man kan inte eliminera dem genom olika 
utredningar och åtgärder. Men aktörerna och framför allt social
arbetarna bör reflektera och förhålla sig till det här på ett medvetet sätt. 
Jag kom aldrig riktigt underfund med hur det var. Det föreföll mig som 
om socialarbetarna inte erkände dessa dikotomier. De agerade som om 
dessa motsättningar inte existerade. I alla fall föreföll det hela vara 
oproblematiskt. 

Nils: Jag kan mycket väl tänka mig att det var så. Jag vill åter peka på 
nyttan av en aktiv handledning. Hur var situationen för de här so-
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cialarbeîarna på förvaltningen i Stockholm 1980. Hade de några 
möjligheter, tid och resurser att spegla sitt eget sociala arbete? 

Filip: Låt mig konkretisera det här teoretiska resonemanget och ställa 
en fråga om vad som är normalt respektive avvikande beteende i en 
konkret situation. Vid ett tillfälle när jag besökte klienten S. höll han 
och pojken på att äta middag. Klienten tuggade fisken och gav den 
sedan till pojken. Det såg väldigt primitivt och äckligt ut. Men var det 
onormalt och klandervärt? 

Nils: Så var det också här i kommunen för 100 år sedan. Förr när 
man inte hade matberedare och när ungarna inte kunde passera 
maten, då tuggade man maten åt dem. Så även i vår kultur fanns det 
sånt här. Men visst kan jag tänka mig att en ung socialsekreterare 
direkt från Sopis tycker att sådant här är äckligt. Men här är den 
grundläggande frågan, i vilken utsträckning vi ska tillåta våra med
människor att vara annorlunda? 

Filip: Men de här problemställningarna tycktes inte existera i det so
ciala arbetet gällande den här vårdnadsprocessen. Arbetet förefaller att 
vara oproblematiskt, i alla fall för en utomstående betraktare. Jag un
drar var socialarbetarna hämtade sin styrka och sin legitimitet, att 
handla och agera på det sättet de gjorde? Var det i en personlig 
övertygelse med moraliska och etiska förtecken? Eller var det kanske 
från den offentliga makten, på det viset att de upplevde sig själva som 
samhällets tjänstemän som var ålagda att göra vissa saker utan att 
ifrågasätta? Eller kan man se socialarbetarnas agerande i den här vård
nadsprocessen som rutiniserade arbetsuppgifter, som inte krävde någon 
större eftertanke? 

Nils: Det här är ruskigt svårt för mig att svara på... Du har redan gett 
ett svar i dina funderingar här. Det kan vara hela aspekten. Men det 
här är också personligt. Som socialarbetare är man också väldigt 
mycket ensamarbetare. Det här kan variera från person till person. 

Filip: Klienten upplevde att några av de socialarbetare som han kom i 
kontakt med på förvaltningen personligen var emot honom. Kan so
cialarbetarna ha haft personliga och känslomässiga aversioner mot 
honom? 
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Nils: Kanske, de är människor som alla andra. Någon av social
arbetarna hade kanske väldiga aversioner mot färgade människor. 
Men som socialarbetare i offentlig tjänst får du inte säga eller visa 
något sådant. Men de värderingarna kanske fanns någonstans där i 
bakgrunden och påverkade arbetet. 

Filip: Nu har jag bara en sista fråga till dig. Före 1981 beslutade 
tingsrätten i Stockholm nästan alltid i enlighet med socialförvaltningens 
förslag. Varför beslutade tingsrätten annorlunda i den här vårdnadstvis
ten? 

Nils: Klienten hade ett bra juridiskt ombud som lyckades slå hål på 
socialförvaltningens argumentering, utredning och den här bak
grundsbilden av klienten med alkoholförsäljning, langning, olovlig 
körning etc., som socialförvaltningen tagit fram. Det här slog det ju
ridiska ombudet sönder och han fick tingsrätten att lyssna och 
ifrågasätta utredningen. 

Filip: Så du tror att klientens juridiska ombud spelade en avgörande 
roll för utgången av ärendet. 

Nils: Ja, helt klart, det tror jag definitivt. 

Sammanfattande kommentarer 
I avhandlingen skriver jag om samhällets auktoritet gentemot med

borgare i det sociala arbetet. Jag frågar respondenten om han tror att 
det kan vara nödvändigt för en socialförvaltning att demonstrera sin 
makt och myndighet: "Nä, man behöver inte demonstrera. Den finns 
där. Det vet klienten ändå. Det är det normala". 

Men när det gäller klienten S. så var det inte ett normalt fall. Han 
betraktade socialförvaltningen som en rödakorsfunktion. Han förstod 
inte att förvaltningen hade myndighet att intervenera i medborgares liv. 
När det gällde polishämtningen av sonen från fadern säger responden
ten: "Jag tycker det var en klar maktdemonstration. Nu får det vara 
nog. Nu ska vi visa vem som bestämmer här. 

Med hjälp av maktspråk utövas också stämpling av klienten. De ex
empel som jag tagit fram i min avhandling vill respondenten delvis ge 
en annan förklaring, även om han inte utesluter stämpling som 
fenomen. 
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Han säger: "Du skriver om stämplingen och den negativa spiralen i din 
rapport. Visst, ju mer man trycker ner en människa, stämplar honom 
rejält. Då blir det lättare att övertala honom". 

Om olyckan i Norge säger respondenten bl.a. att om man: "inte vet 
hur olyckan gått till är det lätt hänt att man tänker i negativa banor; Det 
här var nog en fyllkörning, han är helt oansvarig! Man stämplar honom 
och befäster och fördjupar den negativa attityden". 

Respondenten anser, liksom socialarbetarna i Stockholm 1980, att 
klienten S. ogående borde ha lämnat sjukhusjournalen från olyckan till 
socialförvaltningen. Det är svårt att se att en sådan åtgärd skulle vara 
en självklarhet. Varför ska en medborgare överhuvudtaget lämna sin 
sjukhusjournal till en social myndighet? Klienten förstod inte att hans 
myndighetstrots försvårade hans möjligheter att senare få träffa sin son 
och fa vårdnaden om honom. 

Om de anklagelser som riktades mot fosterföräldrarna säger re
spondenten bl a följande: "Om klienten säger att fosterföräldrarna har 
slagit hett vatten på ungen. Då är det en grov anklagelse ..." Jag 
noterar att respondentens reaktioner är omedelbara och spontana. En
ligt mitt förmenande är det dock nödvändigt här med en tolkning av 
klientens handlande. Vad säger han egentligen och vad har han för in
tentioner? Och vad menar han egentligen med det han säger? En sådan 
tolkning kunde leda vårdnadsprocessen framåt och skapa ökad för
ståelse av klienten. 

Klienten S. hade dåliga kunskaper i svenska. Respondenten frågar 
sig varför man inte använde sig av tolk och ger sedan själv några 
tänkvärda svar: "Man ville inte riskera att bilden av den här mannen 
skulle förändras. Man hade ju redan bestämt sig; "pojken ska vara i 
fosterhem". Varför ska man då riskera att förstå det hela på något an
nat sätt" "Nä, då riskerar man att få fram för mycket ny information. 
Att böija gräva i den här oförståelsen var inte intressant.... Då riskerar 
hela processen att komma på nya vägar". 

Respondenten har den uppfattningen att socialinspektören bestämt 
sig innan vårdnadsutredningen kom igång att pojken skulle stanna kvar 
i fosterhemmet. Varför gör man då en vårdnadsutredning? "Man gör en 
utredning för att visa tingsrätten att så är fallet. Pappan är inte lämplig 
som vårdnadshavare". 

Den här problemställningen kan knytas an till frågan om socialar
betarna hade några personliga intentioner och mål i vårdnadsprocessen. 
Respondenten tror att: "socialinspektören som tvångsplacerat barnet 
måste försvara sitt handlande. Det finns ett personligt mål, en personlig 
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prestige i det här .... När tingsrätten sedan beslutar att fadern ska ha 
vårdnaden om pojken. Då diskvalificerar rätten hela den sociala 
utredningen. Då får han på skallen så det skriker om det". 

Personliga mål, institutionaliseringen och kollegialiteten på so
cialförvaltningen är ett intressant tema, både när det gäller likfor
migheten som förändringar över tid: "När det kommer en ny socialsek
reterare till en förvaltning, så är han kanske radikal, ...men med tiden 
internaliserar han systemet fullständigt". 

Respondenten tror inte på enskilda soloprestationer eller att enskilda 
tjänstemän kan ändra på verksamhetens inriktning. Däremot tror han 
att kunskaperna från socialhögskolan är viktiga, som en basförut
sättning för verksamheten. Allmänna värderingar i samhället och 
sociallagstiftningen är än viktigare för verksamhetens inrikting, men 
även socialchefsinställningen samt politiska prioriteringar och beslut 
influerar ständigt verksamheten: "Vi kan sätta in frivilliga insatser i 
problemtyngda hem idag i betydligt större utsträckning än tidigare", 
anger respondenten som exempel och menar att det ger möjlighet till 
andra former av socialt arbete än tidigare. 

När det gäller metoden i det sociala arbetet så menar respondenten 
att man mycket väl kan arbeta med en positivistisk problemorienterad 
metod, men samtidigt ha klienten i centrum. Förvisso är detta möjligt. 
Men det är ändå en stor skillnad mellan att ha klienten i centrum för 
olika åtgärder och att behandla honom som ett subjekt med egna in
tentioner och mål. 

Under intervjun blir respondenten något tveksam till sitt eget 
arbetssätt: "Det är någonting som jag tycker att vi gör. Vi tar verkligen 
med klienten i arbetet. Jag måste tänka på det här. ...Är det verkligen 
så vi gör?" 

Respondenten menar vidare att behandling av klienter (som subjekt 
eller objekt) och det sociala arbetet överhuvudtaget varierar mellan 
olika orter. Det är inte bara skillnader mellan större städer och 
landsbygd utan även mellan grannkommuner med liknande befolk
ningsunderlag. 

Respondenten bekräftar att metoden i det sociala arbetet gällande 
klienten S. är instrumenteil och auktoritär till sin natur. Klienten be
handlas som ett objekt och språket reduceras till en serie monologer. 
Dock kan man inte säga att detta gäller generellt i det sociala arbetet 
bara för att det tycks gälla i den här speciella vårdnadsprocessen, 
menar respondenten. 
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Klienten stämplas för att bli medgörlig och för att passa in i so
cialarbetarnas förutfattade meningar och bild av en olämplig förälder. 
Däremot tror inte respondenten att socialförvaltningen haft någon 
avsikt att förmå klienten att gå med på en "frivillig placering" av bar
net. Mötena med klienten på förvaltningen har troligen haft andra 
syften. 

Socialarbetarna håller ihop utåt, men även inåt har man lojaliteter. 
Institutionaliseringen och kollegialiteten är välutvecklad. Det finns 
emellertid också personliga mål och intentioner samt även prestige i de 
olika ärendena på en socialbyrå. Även i det här vårdnadsärendet kan 
man, enligt respondenten, ana personlig prestige och personliga 
ställningstaganden. 

Målsättningen är att definitivt separera sonen från fadern, d.v.s. 
klienten S. Den relativt omfattande vårdnadsutredningen används som 
ett medel för att visa tingsrätten det kloka i ett sådant beslut. Förvalt
ningen vill genom domstolsbeslut skapa det juridiska utrymmet för en 
definitiv fosterhemsplacering. Hade man verkligen varit intresserad av 
klienten S. som vårdnadshavare, då hade man använt sig av tolk. Men 
nu ville man inte att bilden av klienten skulle ändras. Man hade redan 
bestämt sig innan vårdnadsutredningen kom i gång hösten 1980. 
Allmänna värdeförskjutningar i samhället och inte minst den nya social
lagstiftningen från 1982 har gjort att tvångsomhändertagande av barn 
har minskat. Numera är man mycket mer restriktiv när det gäller 
tvånget inom vården, menar respondenten. 

Respondenten stöder i den här intervjun, som jag ser det, 
trovärdigheten i min beskrivning och tolkning av vårdnadsärendet vid 
Stockholms socialförvaltning gällande klienten S. och hans son och 
därmed också min beskrivning av det asymmetriska förhållandet. Han 
kan identifiera sig med kollegerna i Stockholm och ta deras "roll". 
Beskrivningens trovärdighet ökar därmed också avhandlingens 
värderelevans för det sociala arbetet. 

Vidare så ger respondenten en kompletterande och mer nyanserad 
bild av vårdnadsprocessen på en del väsentliga punkter, framförallt när 
det gäller arbetsmetoder i det sociala arbetet. Jag tänker speciellt på 
relationen till klienten, stämplingen och syftet med vårdnadsutrednin
gen. 
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