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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare upplever att makt synliggörs 

och hanteras i mötet med klienter som är aktuella i placeringsärenden. Intervjuer med fyra 

socialsekreterare inom arbetsgruppen barn och unga genomfördes. Vi har använt oss av 

hermeneutik som forskningsmetod och har analyserat resultatet utifrån Michael Foucaults 

teori om makt. Vår studie visar på att socialsekreterare har ett ambivalent förhållningssätt till 

makt samt att deras maktutövning ofta utgår från lagstiftningen. Vi har även kunnat påvisa att 

socialsekreterarna använder sig av omedvetna strategier för att hantera maktobalansen i mötet 

med klienter. 
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1. INLEDNING  

1.1 Problembakgrund och förförståelse 

Många gånger upplevs och betraktas makt som ett svårfångat fenomen. Hur vi väljer att 

studera makt är avgörande för hur den beskrivs och tar sig i uttryck. Det spelar roll om vi 

studerar makt utifrån handlingar, känslor eller vilka förhållanden makten skapar. Hur vi väljer 

att fokusera på makt styr vad vi kommer att se och upptäcka. Makt kan ses som en term för 

vad som händer i relationen mellan människor, även om det inte sker ansikte mot ansikte. Den 

mest omdiskuterade formen av maktrelationer är där den ena parten har uppenbar makt över 

den andra och därmed kan tvinga denna att göra något mot hans eller hennes vilja (Börjesson 

& Rehn, 2009). 

Swärd och Starrin (2006) menar på att socionomstudenter utbildas i kunskap om teorier och 

metoder inom socialt arbete. Användningen av teorier innebär i praktiken en slags rätt att 

avgöra vad som är sant och falskt. Detta innebär att den färdigutbildade socialarbetaren ges 

möjlighet till att uttala sig om klienters problem, att använda diagnoser samt att kategorisera. 

Vidare menar Swärd och Starrin att dessa förhållanden inte alltid upplevs som uttryck för 

makt, utan att de istället betecknas som professionell kunskap, beprövad praktik och 

erfarenhet. Höjer (2012) för ett likande resonemang och menar att den makt som utövas i 

socialt arbete baseras på konstruerade sanningar av vad som är bäst för klienten. Kännetecken 

för en sådan makt är att den inte uppfattas som makt för berörda parter. Vidare beskriver 

Höjer att det finns två utgångspunkter för en sådan makt. I den första utgångspunkten hävdas 

att beslut inom det sociala arbetet fattas med de bästa intentioner att hjälpa klienter. De 

professionella ser sig som experter på hjälp och deras professionella föreställningar utgår från 

att de vet vad som är bäst för klienter. När klienter möter personalgrupper som vill hjälpa dem 

till ett så bra liv som möjligt uppfattas detta många gånger inte om maktutövning. Den andra 

utgångspunkten tar avstamp från hur de professionella ser på sig själva. Som representanter 

för en organisation uppfattas de som bärare av kunskap. Liksom Swärd och Starrin menar 

Höjer att arbetet med klienter inte betraktas som maktutövning, utan som utövandet av en 

professionell praxis. Denna praxis styrs av kunskap och erfarenhet om vad som kännetecknar 

gott socialt arbete. 

Socialarbetare möter makt i olika former. Makt förekommer både i yrkesutövning samt i 

relation till klienter. I Norden arbetar många socialarbetare inom offentlig regi och kan 

därmed utöva makt med stöd av regler och lagar. Inom organisationer finns resurser, vilket 

kan ses som en form av makt och som kan påverka och förändra människors livssituationer 

(Swärd & Starrin, 2006). Socialarbetare har ett tolkningsföreträde som är givet av 

organisationen och uppdraget. Det innebär att socialarbetare har makt att ge klienter 

möjligheter men kan också innebära ingripanden som missgynnar klienter (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). 

Inom socialt arbete sker en stor del av yrkesutövningen genom kommunikation med klienter. I 

verksamheten ska socialarbetare hantera makt som är synlig och uppenbar men också en makt 

som är en osynlig och subtil. Socialarbetares arbetsuppgifter utgår från att tolka lagar, 

förordningar och anvisningar. De ska besluta om åtgärder eller utarbeta förslag till beslut, de 

ska verkställa beslut, göra hembesök samt ha kontakt med andra organisationer och 

myndigheter. Mötet mellan socialarbetare och klienter sker ofta i slutna rum och är därför inte 

öppet för insyn eller kontroll. De professionella har därför relativt stora möjligheter att utöva 
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osynlig makt. Även om klienter har vissa rättigheter enligt lagen är de ofta i underläge 

eftersom maktbalansen är ojämlik. Många klienter känner inte till sina rättigheter, upplever 

skam och kan därför inte ställa befogade krav eller tydliggöra sina behov. Därför uppstår 

risken att klienten inte får den hjälp som han eller hon behöver (Swärd & Starrin, 2006). 

Skau (2007) menar på att förhållandet mellan klienter och socialsekreterare kännetecknas av 

en strukturell dubbelhet. Aspekterna makt och hjälp är ständigt närvarande i alla interaktioner 

mellan parterna. I vissa fall, till exempel då barn blir omhändertagna, kommer maktaspekten 

att vara den mest framträdande. I andra sammanhang, till exempel i frivillig rådgivning och 

vägledning, kommer hjälpaspekten att dominera. Vidare menar Skau på att det kan diskuteras 

var gränsen mellan missbruk av makt och nödvändig maktutövning går. Detta bör betraktas 

som en viktig diskussion, speciellt för professionella som arbetar med barn och unga. 

Att utöva makt i arbetet med barn och unga är särskilt känsligt. Socialsekreterare har makten 

på sin sida till exempel då det gäller att genomdriva en placering av ett barn till ett 

familjehem. När barn blir klienter blir de berörda av professionellas handlingar både på gott 

och ont (Börjeson, 2010). Sådana handlingar kan utföras med de bästa intentioner, men barn 

kan lika fullt uppleva dem som kränkande (Skau, 2007). Socialsekreterare som arbetar med 

barn och unga hanterar känsliga frågor som berör och kan påverka barns livssituation vilket 

innebär att socialsekreterare inträder på områden som tillhör föräldrar. Med föräldraskap 

följer rättigheter och skyldigheter som föräldrar ensam råder över. Föräldraskap är en privat 

angelägenhet även om social barnavård har som uppgift att ta reda på om gränserna för vad 

som anses accepterat överträds (Andersson & Sallnäs, 2012). 

Fördelningen av makt mellan socialarbetare och föräldrar är komplex och mångfacetterad. 

Hur socialarbetare och föräldrar väljer att engagera sig i relationen till varandra är en viktig 

variabel som påverkar maktfördelningen. Hur socialarbetare och föräldrar interagerar med 

varandra påverkar arbetet och kan antingen underlätta eller försvåra den framtida 

arbetsprocessen. Det är viktigt att socialarbetare är medvetna om den maktdynamik som finns 

och den makt de utövar samt att de lär sig använda denna makt på ett förnuftigt sätt (Bundy-

Fazioli, Briar-Lawson & Hardiman, 2009). Dumbrill (2010) har i sin studie konstaterat att 

föräldrar anser att det största problemet i kontakten med socialtjänsten är maktobalansen 

mellan socialarbetare och dem själva. Socialarbetare är bekanta med arbetsprocessen, känner 

till lagar som är relevanta i deras arbete, har kännedom om vilka insatser som finns och har 

kunskap om vad som händer ifall föräldrar väljer att acceptera eller inte acceptera en 

föreslagen insats. Dumbrill menar att föräldrar kan ha svårt att förstå arbetsprocessen och de 

kan vara omedvetna om deras egna juridiska rättigheter. De insatser föräldrar har kännedom 

om är ofta de insatser som socialarbetare väljer att presentera. Föräldrar känner inte alltid till 

de konsekvenser som kan följa på grund av vissa val de själva gör. 

Maktrelationer varierar beroende på vilken kontext de verkar inom. Makten som synliggörs i 

möten mellan klient och socialarbetare är insprängd i flertalet maktrelationer som verkar på 

olika nivåer. Ett exempel på detta är den politiska makten som kan verka på både central och 

lokal nivå vilket också innebär att ramar kan anges för andra maktrelationer. Det går att 

påverka maktförhållanden genom att förändra relationer och organisatoriska strukturer. För att 

göra detta krävs en insikt om att makt existerar och för att makten ska kunna utmanas måste 

den tydliggöras. Att vara medveten om den egna makten och att fel kan begås samt känna till 

de sociala och psykologiska mekanismer som reglerar maktrelationer är ett sätt att kunna 

förändra eller ha kontroll över maktbalansen (Swärd & Starrin, 2006). Skau (2007) menar på 

att det bör skapas utrymme i organisationer så att maktfrågor diskuteras kontinuerligt. Det är 
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av betydelse att inte osynliggöra fel och maktövergrepp och att istället arbeta för att skapa ett 

arbetsklimat som tillåter diskussioner kring felaktigheter. Ett sådant arbetsklimat bidrar på ett 

positivt sätt till att dra lärdom av fel som tidigare begåtts (Skau, 2007). 

Under vår socionomutbildning vid Umeå Universitet har vi lärt oss att uppmärksamma olika 

typer av maktstrukturer samt getts utrymme till att diskutera och reflektera kring vikten av att 

minska den maktobalans som kan uppstå i mötet mellan socialarbetare och klient. Utifrån vår 

praktiktermin, där vi fick en inblick i arbetslivet som socialarbetare, har vi uppmärksammat 

att makt genomsyrar stora delar av arbetet med klienter. Samtidigt var vår gemensamma 

upplevelse att makt inte är något som de professionella talar särskilt mycket om på 

arbetsplatsen. Utifrån detta är vi därför nyfikna och intresserade av att undersöka makt som 

fenomen inom socialt arbete. 

1.2 Problemformulering 

I vår Problembakgrund och förförståelse har vi konstaterat att makt är ett svårfångat fenomen 

(Börjesson & Rehn, 2009). Makten kan vara både påtaglig och osynlig i relationen mellan 

socialsekreterare och klienter (Swärd & Starrin, 2006). Vi har beskrivit att barn är en särskilt 

känslig klientgrupp att arbeta med (Börjeson, 2010) samt att föräldrar ofta upplever en 

maktobalans i relationen till socialsekreterare (Dumbrill, 2010). Det finns en sårbarhet både 

hos barn och föräldrar eftersom socialsekreterare har makten och därmed möjligheten till att 

ta livsförändrande beslut som kan påverka en familjs struktur (Mandell, 2008). Genom 

tidigare forskning har vi även påvisat att makten i placeringsärenden är mer påtaglig än i 

ärenden som till exempel gäller frivillig rådgivning eller vägledning (Skau, 2007). Mot 

bakgrund av detta blir det därmed av intresse att studera hur socialsekreterare förhåller sig till 

sin egen makt i relation till de klienter de möter. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare upplever att makt synliggörs 

och hanteras i mötet med klienter som är aktuella i placeringsärenden. 

1.4 Frågeställningar 

Hur upplever socialsekreterare den makt som de besitter? 

Hur definierar socialsekreterare den egna makten gentemot klienten? 

Hur hanterar socialsekreterare maktobalansen i relation till klienten? 

1.5 Avgränsningar 

Denna undersökning kommer endast att fokusera på socialtjänstens arbete med barn, unga och 

föräldrar. Socialtjänstens övriga arbetsområden kommer därmed inte att beröras. 

Tyngdpunkten ligger på socialsekreterarnas egna upplevelser och erfarenheter av 

maktutövning i arbetet med placeringsärenden. 

1.6 Precisering av begrepp 

Under denna rubrik preciserar vi begrepp som är relevanta för denna uppsats. Dessa 

definitioner ges på grund av att läsaren ska förstå hur vi använt oss av begreppen. 
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1.6.1 Klient 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet ”klient”. Enligt Socialstyrelsens 

termbank (2013) faller begreppet klient in under kategorin brukare. Begreppet ”klient” har 

följande definition: 

 

Brukare som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet återkommande möten med 

anställda inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013). 

Vi har valt att använda oss av begreppet klient eftersom detta är det begrepp som 

intervjupersonerna använder sig av under intervjuerna. Med klient avses i denna studie både 

föräldrar och barn. 

1.6.2 Barn 

Vi utgår från Socialtjänstlagens (SoL, SFS: 2001:453) definition av begreppet ”barn” som 

återfinns i 1 kap. 2 §: 

 

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör 

vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses 

varje människa under 18 år. 

I intervjuerna omnämner socialsekreterarna i vissa fall barn över 15 år som ungdomar. Detta 

innebär att vi använt oss av båda begreppen vilket vi vill uppmärksamma läsaren på.  

1.6.3 Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning innebär den maktbefogenhet som socialtjänsten besitter i förhållande till 

sina klienter. Begreppet innefattar både gynnande beslut samt ingrepp i enskildas liv av mer 

tvingande karaktär (Ekman, 2008). Yrkesmänniskans makt inom en organisation utgår från 

flera källor. Den viktigaste är lagstiftningen vilket innebär att myndighetsutövning är en av de 

tydligaste formerna av maktutövning. Särskilt tydlig blir maktutövningen när den är negativ 

för individen (Sandström, 2008). 

1.6.4 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymmet i socialt arbete formas delvis av organisationen, då det är organisationens 

uppdrag att avgör hur stort utrymme den enskilda socialarbetaren har att agera inom. Detta 

utrymme påverkas även av andra faktorer som exempelvis individuella egenskaper hos 

socialarbetaren och klienter samt hur interaktionen mellan dem fungerar. Även rutiner, 

professionella tolkningar och traditioner kan inverka på socialarbetarens utrymme. Att ha ett 

handlingsutrymme innebär för socialarbetaren en möjlighet att kunna välja hur man ska agera 

utifrån organisationens uppdrag. Socialarbetare besitter en professionell kunskap och hållning 

som innebär att de ska kunna avgöra vilka handlingar som är att betrakta som rimliga och 

meningsfulla (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 

1.6.5 Makt 

Se teoriavsnittet för en förklaring av begreppet samt hur vi kommer att använda oss av det. 
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1.7 Lagstiftning enligt SoL och LVU 

Socialsekreterare på barn och unga arbetar främst utifrån ramlagen Socialtjänstlagen men 

även utifrån Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52). SoL 

anger att samhället har ett gemensamt ansvar för barnen tillsammans med barnens föräldrar 

(Hollander, 2006). Att socialtjänstlagen är en ramlag innebär att den i stor utsträckning 

undviker detaljerade föreskrifter inom praktiken för socialt arbete. Inom politiskt bestämda 

ramar ska socialarbetares professionella kunskap vara avgörande för de insatser och beslut 

som föreslås till klienten. Det finns utrymme för professionell bedömning av enskilda och 

unika fall. Med ramlagen ges tilltro till socialarbetares professionella bedömning av olika 

handlingsalternativ. Socialsekreterare som arbetar med handläggning av och insatser för barn 

och unga styrs i sitt arbete av lagtexter, främst i SoL kap 5 (Börjeson, 2010). Vad som är bäst 

för barnet ska vara avgörande för beslut och åtgärder, vilket anges i SoL 1 kap 2 §. 

Socialtjänsten har enligt SoL 2 kap 1 § det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver. 

Om en ung människas livssituation är otillfredsställande och samtycke inte ges till placering 

finns LVU som ett slags tillägg till SoL (Börjeson, 2010). Genom LVU har socialtjänsten som 

offentlig myndighet både rätt och skyldighet att ingripa oavsett vad föräldrar och barnet själva 

vill eller anser. Syftet med ett sådant ingripande ska vara att tillgodose barnets vårdbehov 

(Hollander, 2006). Orsaken till ett tvångsingripande kan bero på bristande hemförhållanden 

eller den unges eget beteende (Börjeson, 2010). 

1.8 Redovisning av sökmotorer och sökord 

De sökmotorer vi använt oss av är SocINDEX, Zeteo, Google och Umeå 

Universitetsbiblioteks databas. 

Sökord som använts är: 

Social work, Children, Power, Social work with children, Social work practice, Child welfare 

workers, Myndighetsutövning, Makt, Socialstyrelsen, Klient, Socialtjänstlagen och LVU. 

Makt och socialt arbete är ett brett ämnesområde som genererar många sökträffar. Detta 

innebär att vi fått upp sökresultat som inkluderat andra klientgrupper som exempelvis 

missbrukare. Eftersom detta inte är relevant utifrån vår studie har dessa sökträffar sorterats 

bort. 

1.9 Författarnas ansvarsfördelning 

Största delen av arbetet har skrivits och utförts gemensamt. Vissa delar av arbetet har delats 

upp som exempelvis sammanställning av transkribering och Resultat och analys. Linnea har 

ansvarat för att transkribering av intervju ett och två medan Louise transkriberat intervju tre 

och fyra. Vidare har Linnea ansvarat för utkast till rubrikerna Handlingsutrymme, Ett 

ambivalent förhållningssätt till makten, Klienters makt och För barnets bästa och Louise har 

skrivit utkast till Frivilligt eller motvilligt mottagande av makt, Makt i bemötandet och 

Samarbete mellan socialsekreterare och klient. Dessa texter bearbetades sedan gemensamt och 

sammanvävdes till en helhet. Trots denna uppdelning har vi varit noggranna med att läsa 

igenom varandras texter och att ge varandra feedback. Båda författarna upplever att 

samarbetet fungerat väl då vi kunnat dra lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter.  
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2. METOD 

Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi fokuserat på informanternas egna 

upplevelser av makt inom socialsekreteraryrket. Syftet med en sådan intervju är att till 

exempel identifiera och upptäcka uppfattningar om ett fenomen. Utifrån kvalitativa intervjuer 

kan nyanserade beskrivningar av intervjupersoners upplevelser erhållas (Patel & Davidson, 

2011). En kvalitativ forskningsintervju innebär att forskaren försöker förstå världen från 

intervjupersonens synvinkel och utveckla meningar ur dennes erfarenheter. Kunskap 

produceras i ett socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vi har valt att utgå från semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi formulerat 

frågor i förväg utifrån en intervjuguide. Eftersom vi genomfört semi-strukturerade intervjuer 

har vi även kunnat byta ordningsföljd på vissa av frågorna (Patel & Davidson, 2011). 

Utmaningen för oss har varit att skapa mening ur en stor mängd insamlat material. Utifrån 

vårt material har vi i resultatdelen sedan skapat kategorier genom att analysera likheter och 

skillnader i socialsekreterarnas berättelser (Widén, 2009). 

2.1 Val av analysmetod 

Inom hermeneutiken ligger fokus på att tolka, förstå och förmedla. Den kan även användas för 

att förmedla upplevelser av ett specifikt fenomen. Hermeneutiken är bland annat lämplig att 

utgå ifrån då syftet är att undersöka ett fenomen eller i de fall då informanterna ges utrymme 

att tala fritt och öppet om ett ämne. Detta ansåg vi stämde väl överens med syftet i vår 

uppsats. Intervjupersonerna i vår studie har därför getts utrymme att under intervjuerna själva 

reflektera över begreppet makt och hur de upplever makt i sitt arbete som socialsekreterare, 

utifrån ett av oss fåtal formulerade frågor. Vi har varit noggranna med att inte styra 

informanterna i någon särskild riktning, då det varit viktigt för oss att det är informanternas 

och inte vår syn på makt som framgår i det insamlade materialet. Vi har utgått från 

transkriberingarna för att kunna analysera och tolka vad som framkommit under intervjuerna. 

De transkriberade texterna betraktas därför som vår utgångspunkt för att kunna tolka vårt 

material (Westlund, 2009). 

En grundtanke inom hermeneutiken är att texter inte skapas utifrån ett tomrum. De etableras i 

ett visst sammanhang och en viss miljö. Således blir miljön till en del som måste läggas till 

helheten i tolkningsprocessen. Det är av vikt att belysa det faktum att det inom hermeneutiken 

inte existerar någon generell arbetsmodell eller arbetsgång vid analys- och 

tolkningsprocessen. Detta på grund av att den som tolkar en text alltid har sin specifika ingång 

och förförståelse. De tolkningar som görs utifrån texterna färgas alltså alltid utifrån 

författarens egna erfarenheter, förståelse och upplevelser. Vår förförståelse som författare till 

denna uppsats kan betraktas som en tillgång i tolkningsprocessen, men den kan även leda till 

förutfattade meningar. Som författare blir det därför viktigt för oss hur vi valt att förhålla oss 

till våra egna övertygelser, fördomar och förutfattade meningar, för att på så vis kunna tolka 

materialet på ett så rättvisande sätt som möjligt. Det forskningsresultat som vi insamlat 

kommer därför påverka vår tolkning både på ett medvetet och omedvetet plan. Vi har försökt 

att inte överösa vårt material med frågor, utan har istället anammat en öppen inställning för att 

kunna upptäcka oväntade och okända dimensioner i vårt material (Westlund, 2009). 

En vanligt förekommande liknelse för den hermeneutiska processen är att den ofta beskrivs 

som en spiral. Genom denna liknelse blir det därmed tydligt hur forskningsprocessen dels 

leder till att söka nya vägar och dels gräver sig djupare ner i förståelsen av en text. 

Spiralmetaforen används för att illustrera den pendling som görs mellan meningsenhet och 
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helhet. Att använda hermeneutik som metod förutsätter därför att texten ständigt står i fokus 

för tolkningen (Westlund, 2009). 

2.2 Urval 

Vi har valt att göra ett bekvämlighetsurval bland socialsekreterare som arbetar inom 

arbetsgruppen barn och unga i en mellanstor kommun. Detta innebär att vi valt 

intervjupersoner som funnits tillgängliga och som själva valt att delta i studien. En 

totalundersökning hade inte varit möjlig att genomföra med tanke på uppsatsens omfång. Det 

är inte heller troligt att de cirka 40 anställda i arbetsgruppen barn och unga hade haft 

möjlighet eller vilja att ställa upp i undersökningen.  

Nackdelen med det urval vi gjort är att svårt att avgöra om resultatet är generaliserbart för att 

gälla hela landets socialsekreterare. Resultatet hade möjligen sett annorlunda ut om 

undersökningen genomförts i en annan kommun eller med andra intervjupersoner. Även tiden 

för undersökningen spelar roll eftersom lagstiftning och socialtjänstens arbetssätt kan variera 

över tid (Bryman, 2002). 

2.3 Bortfall 

Det finns en risk att mailet med det bifogade informationsbrevet inte nådde fram till samtliga 

socialsekreterare på barn och unga på grund av den mänskliga faktorn eller tekniska problem. 

Således finns risken att inte alla har haft samma chans att delta i undersökningen. Det finns 

även en risk att mailet mottagits av socialsekreterarna men inte öppnats. 

Bekvämlighetsurvalet resulterade i att vi endast intervjuade socialsekreterare med mellan 5 till 

15 års arbetslivserfarenhet inom socialtjänstens arbetsgrupp barn och unga. Det hade varit 

intressant att även få intervjua socialsekreterare med mindre arbetslivserfarenhet inom 

socialsekreteraryrket för att undersöka ifall detta påverkat resultatet. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Vi har varit intresserade av att undersöka socialsekreterares syn på makt utifrån deras arbete 

med placeringsärenden av barn och unga. Mot bakgrund av detta vände vi oss därför till 

socialsekreterare inom arbetsgruppen barn och unga för att försöka hitta intervjupersoner till 

vår studie. Vår förhoppning var att intervjua mellan 4 till 10 socialsekreterare. Vi ringde en 

socialsekreterare som en av studiens författare tidigare haft kontakt med för att få 

kontaktuppgifter till tre enhetschefer på barn och unga. Dessa enhetschefer kontaktades sedan 

via mail där de ombads att vidarebefordra vårt informationsblad
1
 om studien till de cirka 40 

anställda socialsekreterarna. Socialsekreterarna gavs möjlighet att på eget initiativ ta kontakt 

med oss om de var intresserade av att delta i studien. 

Totalt hörde 4 socialsekreterare av sig till oss och enskilda intervjuer ägde sedan rum på 

socialsekreterarnas arbetsplats under deras arbetstid. Ljudupptagning genomfördes vid 

samtliga intervjuer där den kortaste varade i cirka 12 minuter och den längsta i cirka 18 

minuter. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär där vi utgick från ett av oss tidigare 

formulerat frågeschema
2
. Vi ställde även vissa följdfrågor för att förtydliga och få mer 

utvecklade svar av intervjupersonerna där vi upplevde att detta behövdes (Bryman, 2002). 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades och kodades det insamlade materialet. Vi 

                                                 
1
 Se bilaga 1 

2
 Se bilaga 2 



8 

 

genomförde kodningen var och en för sig och jämförde sedan vår kodning mot varandras. 

Därefter skapades tio underrubriker som i takt med uppsatsskrivandet reviderades till 

sammanlagt sju underrubriker. Dessa delades sedan in under tre kategorier som svarar mot 

frågeställningarna. De kategorier och underrubriker som kodningen genererade i presenteras i 

uppsatsens resultatdel. 

2.5 Etiska reflektioner 

Makt kan upplevas som ett känsligt ämne att tala om. Det föreligger en risk att 

socialsekreterarna under intervjuerna kände sig ifrågasatta utifrån hur de utför sitt arbete. 

Detta var dock inget som vi konkret lade märket till under intervjuerna. Eftersom makt är en 

stor del av socialsekreterarnas arbete anser vi, trots risken för att socialsekreterarna upplevde 

intervjun som obekväm, att det var viktigt att genomföra denna studie. Detta eftersom studien 

kan leda till positiva effekter i socialsekreterarnas arbete med klienter vilket i sin tur påverkar 

de klienter som socialsekreterarna möter. Vi har varit noga med att fokusera på 

socialsekreterarnas egna upplevelser istället för makt som ett yttre fenomen. 

Om intervjuernas fokus istället hade legat på exempelvis socialsekreterarnas makt i 

förhållande till enhetschefer eller kollegor hade våra etiska överväganden sett annorlunda ut. 

Detta eftersom intervjupersonerna då hade varit tvungna att reflektera kring makt i specifika 

relationer till människor de träffar dagligen på arbetsplatsen. I vår uppsats har 

intervjupersonerna istället kunnat utgå från en mer allmän diskussion kring sina 

klientkontakter vilket gör att ingen särskild individ pekas ut. 

Inför intervjuerna informerade vi i samband med informationsbrevet om att vi kommer följa 

de forskningsetiska principerna vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2002). Syftet med studien 

kommunicerades via informationsbrevet samt vid intervjutillfällena. Innan intervjuerna 

påbörjades informerade vi om vilken betydelse intervjupersonernas medverkan hade för vår 

uppsats. Intervjupersonerna har när som helst kunnat välja att avbryta sin medverkan i 

studien. Vi vill även påpeka att intervjupersonerna inte uttryckte någon oro kring att delta i 

studien. 

När uppsatsen var färdigställd raderades ljudinspelningar och anteckningar från 

intervjutillfällena förstördes. Namnen på intervjupersonerna och kommunen där 

undersökningen är genomförd nämns inte för att garantera intervjupersonernas anonymitet. 

Istället omnämns intervjupersonerna som intervjuperson 1, intervjuperson 2 och så vidare. 

Intervjupersonerna informerades om att det insamlade materialet enbart kommer användas i 

denna studie. 

2.6 Metodologiska reflektioner 

Hermeneutik utgår, som vi tidigare konstaterat, från tolkning och förståelse av texter. Hur och 

på vilket sätt vi tolkar och förstår texter är dock högst individuellt. Som författare till denna 

uppsats tilldelas vi ett naturligt tolkningsföreträde. Samtidigt är det viktigt att belysa att de 

tolkningar som vi gjort inte kan sägas spegla verkligheten utifrån ett helt och hållet objektivt 

sätt. Vår tolkning har fötts ur vår tidigare förförståelse och föreställningar och detta har med 

all säkerhet påverkat de slutsatser som vi kommit fram till. 

Att vi varit två författare komplicerar det hela ytterligare. För att inte påverkas allt för mycket 

av varandra valde vi därför att läsa de transkriberade texterna var och en för sig för att sedan 
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gemensamt diskutera hur vi uppfattat dem. Vi upplevde att våra tolkningar sedan 

sammanvävdes till en gemensam helhetsförståelse. Detta innebär att vi under 

tolkningsprocessen både påverkat och influerat varandra, vilket kan betraktas ur både positiv 

och negativ bemärkelse. 

De intervjuer som genomfördes kan möjligen uppfattas som relativt korta. Vi ansåg inte att 

detta var något problem då vi under intervjuerna fick ta del av en stor mängd information som 

var relevant för denna studie. Trots tidsbegränsningen på 20 minuter upplevde vi att 

intervjupersonerna hade tid på sig att uttrycka sina tankar och slutföra sina resonemang. 

Till sist vill vi även uppmärksamma läsaren på att en utav uppsatsens författare tidigare haft 

kontakt med intervjupersonerna. Vi vill därför reservera oss för att det föreligger en risk att 

relationen mellan uppsatsförfattaren och intervjupersonerna kan ha haft en inverkan på 

studiens resultat. 

Trovärdighet i vår studie har bedömts genom delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt konfirmering. För att öka tillförlitligheten har vi försökt vara tydliga och 

transparenta i vår beskrivning av tillvägagångssätt och empiri. Vad gäller överförbarhet är det 

osäkert om en studie som genomförs på samma sätt som denna skulle få samma resultat. Detta 

beror på att andra intervjupersoner troligtvis skulle ge andra svar. Vi har försökt förhålla oss 

till pålitligheten genom att skapa en fullständig redogörelse av samtliga faser i vår 

forskningsprocess. För att försöka styrka och konfirmera de slutsatser vi dragit har vi försökt 

att inte låta oss påverkas av personliga värderingar. Vi har även försökt att inte låta vårt val av 

teori styra utförandet av undersökningen (Bryman, 2002). 
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3. TEORI 

Vi har valt att använda oss av den franska filosofen Michael Foucaults teorier om makt för att 

analysera vårt insamlade material. Foucaults maktteorier är användbara inom en mängd olika 

ämnesområden, men kanske framför allt inom human- och samhällsvetenskapliga discipliner 

(Nilsson, 2008). Stora delar av Foucaults maktteori utgår från relationen mellan samhället och 

dess medborgare samt på maktrelationen människor emellan. Detta var något som vi tyckte 

stämde väl överens med vårt syfte: att undersöka hur socialsekreterare upplever att makt 

synliggörs och hanteras i mötet med klienter som är aktuella i placeringsärenden. Därför föll 

det sig naturligt för oss att använda Foucaults maktanalys som teoretisk utgångspunkt i vår 

uppsats.  

Foucault menade att makt inte är något som helt och hållet kan ägas eller innehas av någon 

(Nilsson, 2008). Istället bör makt betraktas som något som ständigt förändras och kan därför 

ses som ett relativt fenomen (Swärd & Starrin, 2006). Enligt Foucault är alla människor 

fångade i ett slags nätverk av makt. Makt existerar alltid och med nödvändighet på så sätt i 

alla former av socialt varande (Börjesson & Rehn, 2009). Enkelt uttryck blir makt därför till 

något som genomsyrar hela samhället och som därmed påverkar våra mänskliga relationer till 

varandra. Det är dock av betydelse att uppmärksamma det faktum att Foucault inte ansåg att 

samhället i sig är innehavare av makt. Att betrakta makt utifrån ett sådant perspektiv är enligt 

Foucault ett allt för snävt sätt att förhålla sig till maktproblematiken (Nilsson, 2008). Makt bör 

inte betraktas som något som kommer uppifrån utan som finns på alla nivåer och i alla 

situationer. I dagens samhälle förknippas makt ofta med negativa ordalag så som till exempel 

förtryck eller begränsningar. Foucault motsatte sig detta synsätt och menade istället på att 

makt också är att betrakta som en produktiv kraft (Börjesson & Rehn, 2009). Under 

nästföljande rubrik preciserar vi de nyckelbegrepp som vi valt att utgå ifrån i vårt 

analysarbete. 

3.2 Relevanta begrepp utifrån Foucaults maktteori 

Vi har valt att utgå från tre begrepp som vi hämtat från Foucaults maktanalys. Dessa är 

makt/kunskap, governmentality och styrkeförhållande. Vi har funnit att 

makt/kunskapsbegreppet varit relevant i denna uppsats på grund av fokuseringen på makt-

kunskapsrelationer människor emellan samt hur dessa påverkar och formar socialsekreterares 

och klienters relationer utifrån en social kontext. Genom att vi använder oss av 

makt/kunskapsbegreppet har vi i vår diskussion kunnat fokusera på hur makten manifesteras, 

vad som händer i maktrelationer (socialsekreterare – klient) samt vilka medel som kommer till 

användning i dessa relationer (Nilsson, 2008). Användandet av governmentality som begrepp 

kommer i denna uppsats medföra att vi har möjlighet till att analysera hur socialsekreterarna 

upplever och förhåller sig till lagar. Mycket av socialsekreterarnas dagliga arbete utgår just 

från att förhålla sig till lagar inom till exempel SoL och LVU. Lagarna kan därmed betraktas 

som ett ramverk till socialtjänstens verksamhet. Vi har valt att använda oss av begreppet 

styrkeförhållande för att analysera och försöka förstå hur socialsekreterarnas maktutövning tar 

sig i uttryck i deras relation till klienter. 

3.2.1 Makt/kunskap 

Många är nog bekanta med talesättet att ”kunskap är makt”, vilket tillskrivits 1600-

talsvetenskapsmannen Francis Bacon. Detta påstående bör utläsas på ett sådant sätt att den 

som är innehavare av kunskap också har makt, eller ännu enklare formulerat: att kunskap ger 
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makt. Foucaults begrepp makt/kunskap bör dock inte blandas ihop med Bacons påstående. 

Istället för att se på kunskap och makt som två separata begrepp ansåg Foucault att dessa bör 

utläsas som endast ett sammansatt ord (Nilsson, 2008). Kunskap och makt är alltså tätt 

sammanflätade och går därmed inte att separera från varandra. Ett annat sätt att uttrycka det 

på är att de är beroende av och förutsätter varandra, vilket även innebär att kunskap och makt 

utvecklas sida vid sida. Genom att tillskansa sig kunskap får man makt, men samtidigt är det 

genom makten som man fick tillgång till kunskapen (Börjesson & Rehn, 2009). 

När Foucault analyserade makten gjorde han det utifrån olika former av tekniker och 

teknologier. I detta fall står teknik för själva handlingen och teknologi står för kunskapen eller 

läran om en viss teknik. Foucault likställde teknik med ordet praxis, vilket innebär ett 

kunnande som bygger på allmänna principer. Genom detta synsätt kunde Foucault studera hur 

kunskap kring vissa handlingar kunde förvänta sig få specifika effekter (Nilsson, 2008). 

För att förstå hur makt skapas genom kunskap och tvärtom är det av betydelse att studera 

kunskapsregimer och hur dessa blir till. Foucault menade på att kunskapsregimer skapas och 

upprätthålls för att hålla människor i schack och för att vi ska kunna bli kontrollerbara. 

Kunskapsregimerna skapar på så sätt ”ordning och reda” i samhället och avgör vad som är att 

betrakta som accepterbart och normalt när det kommer till handlingar, beteende och 

värderingar. Detta bidrar till att människor i stor utsträckning kontrollerar sig själva, trots att 

det inte finns någon tydlig makt som talar om för oss att göra det. På så sätt blir den som har 

kunskap/makt den som legitimerar vad som faller inom ramen för accepterbart och normalt 

(Börjesson & Rehn, 2009). 

3.2.2 Governmentality 

Ett av Foucaults mest centrala begrepp inom hans maktanalys är governmentality. Begreppet 

innefattar och försöker ge en förklaring till hur statsmakter skapar lämpliga medborgare och 

innefattar även de praktiker som engageras i detta. Något som är viktigt att notera är att det 

inte bör sättas några likhetstecken mellan statsmakter och till exempel regeringar, utan att 

ordet statsmakt istället bör betraktas utifrån ett bredare perspektiv. Fokus ligger istället på 

staters mer generella makt över medborgarna. Foucault argumenterade för att staten fått ett 

allt större inflytande över medborgarnas liv i form av lagar, regler, byråkrati med mera. För 

att kunna leva i samhället på ett oproblematiskt sätt krävs det att medborgarna förhåller sig till 

dessa faktorer. Att vi har lagar och regler är sällan något som ifrågasätts av medborgarna, utan 

ses i många fall istället som en självklarhet. Detta förklarar Foucault genom att vi alla föds in 

i ett redan tydligt system där andra innan oss redan lärt sig att acceptera systemet. Vi formas 

sedan utifrån detta faktum och lär oss att förhålla oss till det. Eftersom vi tidigt lär oss att 

acceptera systemet så utövar vi själva kontrollen över att systemet upprätthålls (Börjesson & 

Rehn, 2009). 

3.2.3 Styrkeförhållande 

Enligt Foucault bör makten inte förstås som en individ eller grupps privilegium, egenskap 

eller resurs. Makten bör istället betraktas som en relation människor emellan. Foucault 

menade även på att makten kan förstås som ett styrkeförhållande i en relation. Hur 

styrkeförhållandet tar sig i uttryck beror på hur relationen ser ut. Det finns därmed inga 

entydiga maktrelationer (Hörnqvist, 1996). Foucaults teori om styrkeförhållande bygger till 

stor del på att makt är något som ständigt befinner sig i förändring. Den som är i överläge kan 
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i nästa stund plötsligt befinna sig i underläge och tvärtom. Sådana tvära och hastiga 

förändringar kan i princip ske var som helst och när som helst (Nilsson, 2008). 

I en relation pågår ständigt olika konflikter och omkullkastningar av styrkeförhållandet. När 

man talar om makt är det därför av betydelse att beskriva varför en viss person i en specifik 

situation befinner sig i över- eller underläge. Makten bör betraktas som både en aktivitet och 

som ett förhållande som uppstår mellan människor. Foucault la tonvikt vid att makten ständigt 

befinner sig i omlopp och att den aldrig är helt på den ena partens sida (Hörnqvist, 1996). 

Det är viktigt att belysa att Foucaults fokusering på styrkeförhållanden inte bestod av att 

undersöka exakt hur styrkeförhållandena är uppbyggda, utan det centrala är hur makten 

genom styrkeförhållanden manifesteras i form av konkret maktutövning. Styrkeförhållande 

och maktutövning kan därför ses som sammanflätade med varandra. Foucault menade på att 

maktutövning endast kan förstås utifrån negativa termer, då den ständigt utgår från att till 

exempel säga nej eller att begränsa (Hörnqvist, 1996). 

3.3 Teorireflektion 

Foucaults maktanalys är en omfattande teori och vi har därför valt att endast fokusera på vissa 

delar av den. Makt/kunskap, governmentality och styrkeförhållande har valts ut som centrala 

begrepp på grund av att dessa är relevanta utifrån det ämnesområde vi valt att studera. En risk 

som uppstår i samband med att endast vissa av Foucaults begrepp används är att helhetsbilden 

av Foucaults maktteori går förlorad. Foucaults teorier erbjuder inga enkla vägar till förklaring 

av fenomenet makt. Vi betraktar därför inte maktteorin som en renodlad förklaringsmodell 

utan har istället valt att använda oss av maktteorin för att belysa vissa aspekter av makt och 

hur den tar sig i uttryck. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Semi-strukturerade enskilda intervjuer gjordes med fyra personer som samtliga arbetar inom 

arbetsgruppen barn och unga på socialtjänsten i en mellanstor kommun i Sverige. 

Intervjupersonerna har olika lång arbetserfarenhet. Intervjuperson 1 har arbetat med barn och 

unga i fem år, intervjuperson 2 i tio år, intervjuperson 3 i femton år och intervjuperson 4 i sex 

år. Av hänsyn till intervjupersonernas anonymitet väljer vi att inte kommentera 

könstillhörighet eller ålder. Intervjuerna ägde rum på deras arbetsplats i ett av besöksrummen. 

Intervjutillfällena var tidsbegränsade till tjugo minuter och pågick under socialsekreterarnas 

arbetstid.  

Inledningsvis ställde sig några av intervjupersonerna negativa till begreppet makt eftersom de 

ansåg att det var negativt laddat. Samtliga intervjupersoner var delvis motvilliga till att förlika 

sig med tanken om att de besitter makt i förhållande till klienter. Totalt ställdes åtta frågor, 

exklusive följdfrågor, varav en av frågorna rörde deras arbetslivserfarenhet. Fråga 6 och 7
3
 

upplevdes som något svårare att svara på vilket ledde till att vi som intervjuare förtydligade 

och förklarade frågorna. Eftersom intervjuerna genomfördes under socialsekreterarnas 

arbetstid finns en risk att de kände sig stressade och därmed inte tog sig tid att reflektera fullt 

ut vilket kan ha påverkat svaren de gav. 

Nedan presenteras intervjupersonernas åsikter och reflektioner kring den egna makten. De 

kommer att omnämnas som IP 1, IP 2 och så vidare. Resultatet presenteras utifrån följande tre 

kategorier: socialsekreterarnas upplevelser av maktbegränsningar, socialsekreterarnas 

upplevelser av maktutövning samt makt i mötet mellan socialsekreterare och klient. Dessa 

kategorier inrymmer sammanlagt sju underrubriker vilka presenteras i följande tabell: 

 

SOCIALSEKRETERARES 

UPPLEVELSER AV 

MAKTBEGRÄNSNINGAR 

SOCIALSEKRETERARES 

UPPLEVELSER AV 

MAKTUTÖVNING 

MAKT I MÖTET MELLAN 

SOCIALSEKRETERARE 

OCH KLIENT 

Handlingsutrymme Klienters makt Makt i bemötandet 

Ett ambivalent 

förhållningssätt till makt 

För barnets bästa Samarbete mellan 

socialsekreterare och klient 

 Frivilligt eller motvilligt 

mottagande av hjälp  

 

4.1 SOCIALSEKRETERARES UPPLEVELSER AV MAKTBEGRÄNSNINGAR 

Under denna rubrik tänker vi besvara frågeställningen kring hur socialsekreterare upplever 

den makt de besitter. Handlingsutrymme visade sig vara en viktig komponent i diskussionen 

om makt och hur socialsekreterare upplever sin egen makt. Eftersom intervjupersonerna inte 

kunde förmedla en entydig bild av makt sammanfattade vi deras reflektioner kring detta under 

rubriken Ett ambivalent förhållningssätt till makt. 

                                                 
3
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4.1.1 Handlingsutrymme 

Samtliga intervjupersoner hävdar att de i sitt arbete har ett visst handlingsutrymme, men att 

det samtidigt finns vissa begränsningar. Det är viktigt att belysa att handlingsutrymme inte är 

något antingen ”bra” eller ”dåligt”, utan bör istället betraktas som en nödvändig aspekt inom 

allt socialt arbete. Handlingsutrymmet är summan av rutiner, bedömningar och ansvaret att 

fatta olika beslut samt möjligheten till att agera mellan organisationens regler (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008). 

IP 1, 2 och 4 är av åsikten att de har ett relativt stort handlingsutrymme och att de har 

möjlighet att påverka mycket av sitt dagliga arbete, men att beslut i mer komplicerade ärenden 

alltid i slutänden ligger hos enhetschefen. IP 1 talar om att det finns ett stort 

handlingsutrymme vad gäller bedömningar, utredningar och vad socialsekreterare väljer att 

presentera för åtgärder till olika familjer. I dessa fall är det den enskilda socialsekreteraren 

som själv har möjlighet att styra sitt arbete. När det gäller placering enligt LVU menar IP 1 att 

socialsekreterare har en möjlighet att lägga fram sin åsikt och sin bedömning utifrån det 

specifika fallet, men att det alltid är en enhetschef som bestämmer ifall ansökan om LVU ska 

genomföras. Även när det gäller insatser som är mer kostnadskrävande, till exempel privata 

alternativ, måste beslut om detta fattas av en enhetschef. IP 2 reflekterar även över sitt 

handlingsutrymme utifrån enhetschefens påverkan på arbetet. IP 2 upplever få begränsningar 

inom sitt arbete och väljer att lyfta fram sin relation till sin nuvarande chefen som en positiv 

aspekt: 

 

Mycket jag kan ju påverka själv, liksom i mitt dagliga arbete och vissa beslut och sådär, men ibland, 

vissa beslut måste ju fattas av en chef till exempel och det är väl också olika, vilken relation man har till 

sin chef och vilken chef man går till [...]. Den chef som jag har nu hon är ju väldigt liksom, hon lyssnar 

mycket när man kommer och om man drar något ärende så oftast så går hon liksom på den linje som 

själv har, alltså man känner att hon känner tillit sådär, så jag tycker att det är svårt att bara svara på 

generellt för det handlar så himla mycket om vad det är för någonting. Men det är klart, hur jag ska 

lägga upp mitt arbete och så där det styr jag ju. 

Samtidigt som IP 2 anser sig ha en bra relation till sin chef finns även tillfällen när de har 

olika åsikter. Ett exempel som IP 2 ger är när socialsekreterare anser att det är dags för ett 

barn att komma hem från en placering, men att enhetschefen är av en annan åsikt. IP 2 menar 

även på att situationen många gånger kan vara omvänd, att socialsekreteraren anser att 

placeringen ska fortsätta att gälla, medan chefen anser att barnet ska få komma hem. Om IP 2 

anser att detta är något som påverkar socialsekreterares handlingsutrymme är dock inget som 

framkommer under intervjun. 

Även IP 4 talar om sin relation till sin chef och hur detta påverkar handlingsutrymmet. Att 

kunna berätta för sin chef om ärenden och tillsammans komma överens om hur ett ärende bör 

behandlas upplevs som positivt. Samtidigt menar IP 4 att enhetschefen styr mycket av arbetet, 

till exempel beslut om hur socialsekreterare ska eller måste agera i ett specifikt ärende. IP 4 

upplever då att enhetschefen inte alltid väljer den väg som socialsekreteraren skulle ha 

förordat och att det då uppstår en situation där socialsekreteraren måste ”rätta sig” efter 

enhetschefens beslut. Ofta förekommer dock en dialog mellan enhetschefen och 

socialsekreteraren där bådas röster har samma möjlighet att få komma till tals innan ett 

slutgiltigt beslut fattas. 
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Att kunna prioritera vilka ärenden som bör behandlas först är något som IP 2 uppfattar styrs 

av yttre faktorer. Att själv kunna välja prioriteringsordning på ärenden ses därför som en 

begränsning i handlingsutrymmet. När akuta situationer uppstår, menar IP 2, att möjligheten 

till att själv kunna påverka arbetet minskar. Om ett ärende blir akut måste socialsekreterare 

direkt agera och får därmed släppa alla andra pågående ärenden tills det akuta fallet utretts 

och är under kontroll. IP 3 menar på att arbetet som handläggare till stor del styrs av 

lagstiftning och att när det väl kommer in en anmälan så måste socialsekreterare agera och 

utreda: 

 
Alltså det är ju ganska lagstyrt egentligen vårt arbete. Så just det här med att det kommer in anmälan, om 

det är barn som far illa måste vi inleda en utredning och vi måste ta de här kontakterna, vi måste träffa 

de här föräldrarna, så att det är ju... Och det är väl det som de upplever att man , att vi har makt när vi 

gör det. Men vi kan.. Det är ju som vårt jobb, vi måste göra det så att... Jag vet inte om man kan påverka 

så jättemycket just det här med makten då. 

Två av intervjupersonerna menar på att andra organisationer och instanser kan påverka 

socialsekreterarnas arbete. IP 1 berättar om att många klienter tror att socialtjänsten har större 

handlingsutrymme än vad de faktiskt har. Socialsekreterare får därför ofta förtydliga vad de 

kan bidra med samt ge en tydlig förklaring till vad som är socialtjänstens uppdrag. IP 1 menar 

på att det ibland kan vara frustrerande att klienter måste vänta på att deras ärende ska tas upp 

hos till exempel psykiatrin, BUP eller vårdcentraler: 

 
Nej, men det är ju många gånger som man tänker kanske, många tycker väl att socialtjänsten ska fixa 

ganska mycket, men vi har ju inte makten att fixa allt, utan då kanske är det någon annan. Kanske 

vårdcentralen eller BUP och dem har man ju ingen makt över så. Där det som ska vara andra instanser 

som ska vara med, då kan man ju känna att, lite så här att, man vill att de ska fixa det och någon annan 

ska fixa... BUP eller att psykiatrin ska göra något och att det händer inget där...  

IP 2 upplever till exempel att personal från HVB-hem kan ha ett visst inflytande över 

socialsekreterares arbete i frågor som gäller en gemensam klient/patient. Ett exempel som IP 

2 tar är om personal från HVB-hem är av uppfattningen att en ungdom bör få stanna kvar på 

hemmet och att de då utövar påtryckningar mot socialsekreterare: 

 
Jamen, vi kan säga att det är ett behandlingshem, ett hvb-hem, de kan ju utöva viss makt mot oss gällande att 

liksom jamen, att de kan ha kvar ungdomar på grund av vissa orsaker eller liksom sådär att de kanske, jag vet 

inte om man kan kalla det makt men, det blir ju som ändå sådär […]. 

Samtliga intervjupersoner visar på reflektion kring hur klienter kan uppleva kontakten med 

socialtjänsten. De lyfter fram att det kan vara svårt för klienter att veta vad socialtjänsten gör. 

IP 3 och 4 menar på att det råder en uppfattning hos en del föräldrar om att socialtjänsten 

kommer att ta deras barn. De tror att klienter upplever att socialsekreterare har större makt än 

de i själva verket har. IP 4 uttrycker sig på ett sådant här sätt: 

 
Det är ju många som inte alls vet vad vi gör överhuvudtaget och bara det kan ju kännas som olustigt. De 

flesta tror ju att vi ska ta deras barn kanske -skratt- om man inte vet någonting. 

Att ha ett handlingsutrymme innebär att socialsekreterare upplever att de själva har makt att 

utföra och planera sitt arbete som de själva vill. De har därmed möjlighet att styra, påverka 

och besluta om åtgärder och insatser utifrån socialtjänstens organisatoriska uppdrag 

(Svensson. Johnsson & Laanemets, 2008). Vad som framkommer av intervjuerna är att tre av 

fyra av de socialsekreterare vi intervjuat upplever att de har ett visst handlingsutrymme, men 
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att de sällan har möjlighet att ta några avgörande beslut i mer komplicerade placeringsärenden 

som omfattas av LVU-lagstiftningen. IP 3 är av åsikten att socialsekreterare på barn och unga 

inte har särskilt mycket makt i sitt arbete då det till stor del styrs av lagar. IP 3 menar att 

lagstiftningen påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme och styr deras arbete utifrån 

hur och vad de ska arbeta med. 

4.1.2 Ett ambivalent förhållningssätt till makt 

Att makt är närvarande i arbetet som socialsekreterare är en bild som samtliga 

intervjupersoner bekräftar, men de har alla samtidigt svårt att exakt definiera vad makt 

betyder för dem. Intervjupersonerna hänvisar till att makten är som mest påtaglig då det gäller 

LVU-lagstiftningen, men hur och på vilket sätt som makt manifesteras upplevs som något 

svårare att svara på. De hänvisar istället till att upplevelsen av makt ofta varierar beroende på 

situation och tillfälle. IP 1 berättar om detta: 

 
Ja, att vi har ju väldigt mycket makt, så är det ju. Man kan ju fatta beslut över folks huvuden och det är ju 

jättemycket makt, så klart, i de ärenden man gör det. Så ibland har man ju otroligt mycket makt. Många 

gånger har man väldigt lite makt. 

IP 4 beskriver ett liknande scenario och talar om att man i den professionella rollen som 

handläggare har makt att bestämma över vissa saker som rör familjer, men att makten 

samtidigt är begränsad. IP 4 menar även på att många klienter nog är av uppfattningen att 

socialtjänsten har mer makt än vad de egentligen har. IP 3 talar om makt på detta sätt: 

 
Vad det betyder.. Ja, alltså ibland är det väl bra men ibland kan jag tänka att det är dåligt också. Alltså 

att ibland är det ju bra för att, ja men om man ska tänka till barns skydd och sådana där saker, så är det 

ju bra. Men ibland känns det mer, känns lite som ett hinder också, att folk blir som rädda och känner sig 

säkert skrämd och kan känna sig i underläge och så. Så att ja, det är väl inte helt enkelt det där begreppet 

överhuvudtaget -skratt-. 

Carlsson (2005) resonerar på ett likande sätt som IP 3 och skriver att klienters rädsla för 

socialtjänstens makt ofta kan skapa hinder i relationen. Genom IP 3:s ovanstående citat blir 

det tydligt att intervjupersonen upplever en viss ambivalens när det gäller makt. 

Intervjupersonen uttrycker att makt varken kan betraktas som något enbart positivt eller 

negativt. Detta är en åsikt som delas av samtliga intervjupersoner. I citatet framkommer även 

att IP 3 upplever att makt är ett komplicerat begrepp, vilket även IP 2 reflekterar över. IP 2 

upplever att makt som begrepp är svårt att förlika sig med och berättar om sitt förhållande till 

makt som socialsekreterare på detta sätt: 

 
Alltså när jag hör ordet så är det ganska negativt laddat och jag tycker också att folk använder det lite 

fult sådär att de kan som antyda att vi har makt och förvisso har vi ju det […], men när jag tänker på 

makt tänker jag negativt och jag tänker inte att jag har den makten så, men det är klart att det har vi ju 

och framför allt så påverkar vi ju människor väldigt mycket, så att så är det ju. 

Det resonemang som IP 2 för kan kopplas till vad Börjesson och Rehn (2009) valt att beskriva 

som att människor är kulturellt tränade till att inte uttala positiva känslor kring maktutövande. 

Personer som ger uttryck för positiva tankar och känslor inför maktutövning kan därför av 

andra komma att betraktas som asociala och moraliskt tveksamma. 

Genom intervjupersonernas svar utifrån hur de skulle beskriva och definiera sin makt som 

professionella yrkesverksamma individer blir det tydligt att de har en varierad syn på makt 
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och maktutövning. Alla intervjupersoner resonerar vid något tillfälle under intervjun kring att 

de besitter och innehar en viss makt som bland annat innefattar att kunna ta vissa avgörande 

beslut som kan påverka klienters liv. Samtidigt påpekar intervjupersonerna att den makten 

ofta varierar beroende på situation och tillfälle. Ett genomgående tema skulle därför kunna 

sägas vara att intervjupersonerna till viss del erkänner makten, men att de samtidigt försöker 

tona ner dess inverkan och betydelse inom det arbete som de bedriver. 

4.2 SOCIALSEKRETERARES UPPLEVELSER AV MAKTUTÖVNING 

I detta avsnitt visar vi på hur intervjupersonerna definierar den egna makten gentemot 

klienten. Det föll sig naturligt att välja Klienters makt som rubrik eftersom intervjupersonerna 

ofta hänvisade till att föräldrar, i egenskap av klienter, har mycket makt. Intervjupersonerna 

kopplar stora delar av sin maktutövning till vad som kan anses vara bäst för barnet som är 

under utredning. Därför faller det sig naturligt att presentera intervjupersonernas resonemang 

kring detta under rubriken För barnets bästa. Ytterligare ett tema som vi uppmärksammade 

under intervjuerna är hur intervjupersonerna förhåller sig till klienters inställning till hjälp. 

Intervjupersonerna hänvisar ofta till lagstiftningen när de talar om maktutövning. 

Intervjupersonerna ger uttryck för att de i vissa fall kan använda LVU-lagstiftningen som hot 

för att få igenom en placering enligt SoL-lagstiftningen. 

4.2.1 Klienters makt 

Något som är genomgående för alla intervjupersoner är att de anser sig ha antingen ingen 

makt alls eller väldigt lite makt, då det gäller placering av barn enligt SoL. Samtliga 

intervjupersoner är av uppfattningen att det i dessa fall oftast är föräldrar som har makten att 

avgöra om barnet ska bli placerat. Detta resonemang grundar sig i att SoL inte är en tvingande 

lagstiftning, utan att insatser enligt SoL alltid måste ske på frivillig basis. 

Flera av intervjupersonerna talar om att det ofta uppstår en konflikt mellan socialsekreterare 

och klienter då det gäller placering enligt SoL. I dessa fall kan en socialsekreterare inte tvinga 

föräldrar till en frivillig placering av barnet och socialsekreterare måste därför anpassa sig 

efter föräldrars bestämmande rätt. IP 1 berättar om detta och uttrycker sig på ett sådant här 

vis: 

 

[...] i många fall är det ju så att man kanske tycker något, att man kanske tycker att ett barn ska ha en 

insats och så tycker inte föräldrarna det, så kan man kanske inte gå emot föräldrarna, och då har man ju 

ingen makt. Man får ju stänga många ärenden, fast man kanske tycker att det här barnet behöver hjälp. 

IP 1 fortsätter att berätta när föräldrar och socialsekreterare inte kommer överens och att dessa 

situationer ofta upplevs som jobbiga och svåra för socialsekreterare. Det är dock avgörande 

huruvida vilka föräldrarna är och hur de väljer att agera. IP 1 menar på att det går bättre att 

hantera situationer då föräldrar lyssnar på och har socialsekreterarnas bedömning i åtanke, 

men att de till sist ändå kanske väljer att ta ett annat beslut än det som socialsekreteraren lagt 

fram. Samtidigt upplever IP 1 att föräldrar många gånger gör som de själva vill utan att ta 

hänsyn till socialsekreterarens bedömning. Även IP 3 berättar om liknande situationer och 

menar på att socialsekreterare inte har särskilt mycket makt när det gäller placering av barn 

enligt SoL och uttrycker sig på följande vis: 
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Ja men då har vi ju egentligen inte så jättemycket makt. Alltså vi kan ju komma med det förslaget om vi 

kan tycka att det vore bra men där är det ju föräldrarna egentligen som samtycker om de är med på det 

och de har ju fortfarande makten över sitt barn, på något sätt. 

IP 2 berättar på ett liknande sätt om placeringsärenden enligt SoL. Placeringsärenden 

uppfattas generellt som svårare ärenden och IP 2 menar på att det sällan rullar på smärtfritt. 

Ofta uppstår konflikter mellan antingen socialsekreterare och föräldrar (om barnet är litet och 

inte kan föra sin egen talan) eller mellan socialsekreterare och ungdomen som är under 

utredning. IP 2 hävdar att föräldrar/ungdomar ofta utövar påtryckningar, vilket uppfattas som 

att de använder sig av en viss makt mot socialsekreterare. IP 4 menar att det är svårt att hjälpa 

barn om föräldrar inte är mottagliga för den hjälp som socialtjänsten erbjuder: 

 
Ja men säger en förälder nej, ja men då är det ju för oss oftast att bara gilla läget. Det är ju väldigt 

väldigt sällan som vi har möjlighet att bestämma någonting mot någons vilja. Men man kanske tänker att 

det är tvärtom, jamen att vi har ganska stor makt, men det är klart, är man inte beredd att ta emot det då 

ska det ganska mycket till innan den här makten kan utövas så. 

IP 4 fortsätter med att berätta om att föräldrar ofta vill att socialsekreterare ska fatta ett beslut 

åt dem, men att socialsekreterarnas makt att fatta ett sådant beslut är begränsad, eftersom 

placering enligt SoL måste ske på föräldrarnas egna initiativ: 

 
Många föräldrar kan ju som, att ni bestämmer, det är ni som måste bestämma det här för de 

(barnet/ungdomen)
4
 har slutat lyssna och till exempel när det gäller en placering, ja men om det är en 

frivillig placering ja men då är det ju föräldrarnas som bestämmer, då är det de som har bestämt. 

I intervjuerna framkommer det tydligt att socialsekreterare upplever att makten vid 

placeringsärenden i stor utsträckning befinner sig hos föräldrarna. Socialsekreterare har 

därmed lite makt att påverka och förändra ett barns livssituation om det inte föreligger 

information om att det kan bli nödvändigt med en tvångsplacering enligt LVU. 

4.2.2 För barnets bästa 

Ett ämne som intervjupersonerna reflekterar över på olika sätt under intervjuerna är vad som 

är bäst för barnet samt att det är viktigt att sätta barnet i centrum. IP 2, som tidigare under 

intervjun varit ganska negativt inställd till maktbegreppet, kan när vi frågar om positiva 

konsekvenser av maktutövning, ändå reflektera kring att makt är nödvändigt då det kommer 

till barns bästa: 

 

För barnen tänker jag, är det ju ändå bra att vi ändå har de makten vi har. För det gör ju att man kan ge 

dem det de behöver. […]För det är klart, motsätter sig föräldrarna och det inte liksom är läge för tvång 

jamen då kan man ju inte hjälpa dem. Men det är klart, är det illa och föräldrarna inte vill ta emot hjälp, 

då kan man ju liksom gå in och hjälpa dem i alla fall, jamen med LVU och sådär. Så att på så sätt är det 

ju positivt även om det ska ganska mycket till, men de barn som har det svårast kan man ju som ändå 

hjälpa utifrån det. 

IP 2 återkommer till vad som är bäst för barnet längre in i intervjun. Tankegångarna går då till 

de föräldrar som inte vill medverka i en utredning. IP 2 menar på att det är viktigt att 

tydliggöra för föräldrar att utredning kommer att ske med eller utan samtycke och att föräldrar 

alltid har ett val att medverka. IP 2 anser att det är viktigt att även föräldrar får komma till tals 
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i en utredning då det är de som känner barnet bäst. Många gånger möter socialsekreterare 

föräldrar som inte kan komma överens och IP 2 hävdar då att det är av betydelse att låta 

barnets situation och mående stå i centrum. Fokus bör alltså alltid vara på barnet som är under 

utredning. IP 2 fortsätter berätta om att socialsekreterare ofta låter föräldrar tala om sina 

problem en stund innan socialsekreterarna styr in samtalet på att handla om barnet i fråga. 

IP 1 menar på att det för socialsekreterare ofta är svårt att veta huruvida maktutövning inom 

socialtjänsten leder till några positiva konsekvenser. För socialsekreterare är det svårt att på 

förhand kunna avgöra om en placering kommer att gynna barnet eller inte. Börjeson (2010) 

skriver om att placering av barn i fosterhem eller på institution tillhör de mest kontroversiella 

insatser som socialsekreterare utreder. En placering utanför hemmet och en separation från 

föräldrar kan i värsta fall även leda till att barnet kan ta skada. Att placera ett barn utanför 

hemmet innebär därför alltid en risk som är svårt för socialsekreterare att påverka. IP 1 

resonerar kring konsekvenser av omhändertagande på detta sätt: 

 
Det är ju svårt att svara på, men det måste man ju på något sätt tro att det blir, alltså om vi har bestämt 

att en ungdom ska placeras mot sin vilja för att det finns massa oro och ungdomen är jättearg på en, så 

om fem år kanske den är tacksam över att man gjorde som man gjorde men det får man ju sällan reda på. 

Men det är klart att det tror jag ju. Det måste man ju tro annars kan man ju inte jobba med det här -

skratt-. 

Även IP 3 uttrycker sig på ett likande sätt och kopplar samman placeringar enligt LVU med 

vad som är bäst för barnet. IP 3 uttrycker sig på detta sätt: 

 
Oftast är LVU så allvarliga ärenden så man, då tänker man ju mer att det är det bästa för barnet. Och 

även om det är jobbigt och man ser att föräldrarna mår dåligt och att de far illa i det så klart att det 

känns också. Men man måste ju ändå någonstans se till varför man gör det och det är ju för barnets skull. 

Genom citatet visar IP 3 på att det för socialsekreterare är ett svårt dilemma att placera ett 

barn utanför hemmet då de märker att föräldrarna far illa. Höjer & Höjer (2012) beskriver att 

socialsekreterare i sådana dilemman kan välja att fokusera på barnet och barnets behov utan 

att förhålla sig till föräldrarnas upplevelse av situationen och deras känsla av förlust och 

smärta. Om ett barn anses vara sårbart kan socialarbetarna koncentrera sig på uppgiften att 

rädda barnet från olämpliga och eventuellt farliga föräldrar. IP 4 väljer istället att belysa att 

det oftast känns ganska tryggt att ansöka om LVU och berättar om det på detta sätt: 

 
Då kan man som ändå känna sig själv ganska trygg med att jo men det här är rätt alltså. Det är sällan, 

eller jag tror aldrig jag har gjort det, alltså gått och ansökt om ett LVU där jag känner att det här, det 

här känns inte rätt alltså. Vi ska inte driva det här, utan då är man ganska säker på att det bästa för det 

här barnet är att bo någon annanstans, de ska inte behöva ha det som de har det. Så det brukar inte vara 

något problem, man känner sig som ändå ganska säker på att det här kan jag stå för. 

Detta citat kan kopplas till vad Sandström (2008) beskriver som en av etikens viktigaste 

uppgifter, nämligen att skydda de individer som behöver skydd. Samhället och myndigheter 

har till uppgift att just skydda de som är svaga och utsatta, vilket även skulle kunna ses som 

en motivering till varför tvångsomhändertaganden betraktas som moraliskt accepterade i vårt 

samhälle. 

Något som alla intervjupersoner lyfter fram under intervjuerna är betydelsen av vad som är 

bäst för barnet. Skau (2007) menar att hjälpbegreppet innebär en övervägande positiv 

värdeladdning, medan makt betraktas i mer negativ bemärkelse. För att kunna hjälpa någon är 
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det enligt Skau dock nödvändigt att ha en viss makt. Detta visar på att makt och hjälp är tätt 

sammanflätade, vilket även är något som intervjupersonerna ger uttryck för. När det gäller 

frågor kring vad som är bäst för barnet väljer intervjupersonerna att betrakta makten utifrån 

ett positivt perspektiv. De upplever att de genom makten har möjlighet att kunna skydda eller 

hjälpa ett barn som lever under svåra livsförhållanden. 

4.2.3 Frivilligt eller motvilligt mottagande av hjälp 

När barn inte har tillräckligt trygga och goda förhållanden som anses rimliga i samtida 

Sverige ska deras behov av hjälp och stödinsatser tillgodoses. Detta ska helst ske på frivillig 

väg men om samtycke saknas finns en risk att socialtjänsten måste ingripa mot föräldrars och 

barns vilja (Carlsson, 2005). IP 1, 2 och 4 beskriver att placeringar enligt SoL kan ske under 

”hot” om LVU i de ärenden där socialsekreterarna anser att barnet ska placeras. IP 2 beskriver 

det såhär: 

 

Däremot kan man ju ibland, till en del föräldrar jamen få säga att jamen, hota är ju fel ord, men det kan 

ju faktiskt vara så att ibland att man tänker att ett barn måste placeras och att man får säga till föräldrar 

att ni har ju ett val att samtycka och det gör ju att de kan vara med och påverka, mycket mer kring vården 

och så och om ni inte samtycker då kommer vi att placera barnet ändå. 

Sallnäs, Wiklund och Östberg (2012) beskriver detta som ett av de klassiska spänningsfälten 

inom socialt arbete: påtvingad hjälp i relation till berörda personers önskan och motivation att 

mottaga hjälpen. I social barnavård finns komplexiteten i att såväl barns behov av hjälp och 

skydd ska beaktas samtidigt som hänsyn ska tas till föräldrarnas självbestämmande. Carlsson 

(2005) menar att press och tvång kan ha både en hämmande och en pådrivande effekt i 

hjälparbetet där hot om tvång exempelvis kan leda till att klienter tar egna initiativ i 

hjälpsökandet. 

Om samtycke inte ges kan socialsekreterarna ansöka om ett LVU och om beslutet går igenom 

i rätten tar socialnämnden över vårdnadshavarnas bestämmanderätt. IP 1 tror att föräldrar 

känner sig väldigt maktlösa i dessa fall. Vidare menar IP 1 att socialsekreterare har stor makt i 

de fall där föräldrar gör som socialtjänsten säger fast föräldrarna tycker annorlunda i frågan. 

IP 3 tror att den egna makten varierar beroende på om utredning har inletts genom en ansökan 

eller anmälan: 

 

Är det en ansökan så har de ju själv sökt sig hit och vill ju ha hjälp på nåt sätt.. Då är det ju oftast inte 

lika hotfullt kanske att träffa oss heller. Men det där kan ju också vara lite klurigt för ibland, även om de 

gör en ansökan själv och de tror att ”ja men nu ska jag bara komma hit så ska jag få det här och så blir 

allting bra”, och så ser vi någonting helt annat i den här ansökan eller i det de berättar, då kan det ju 

svänga också. Att vi inte tycker som dem. […]Men ibland så är det ju också det att dom känner sig väldigt 

utsatta och granskade och sådär, och håller ju inte alltid med om det som står i anmälan och såna saker 

så att.. Det är klart att det är en skillnad i det. 

Carlsson (2005) för ett liknande resonemang där han menar på att klientens initiativ till 

kontakten med socialtjänsten spelar en viktig roll. Detta eftersom klientens vilja att öppna sig 

samt klientens maktposition påverkas. Klienter som kommer av egen vilja är ofta mer 

motiverade. Klienters bild av socialtjänstens organisering påverkar deras sätt att möta 

socialtjänsten. Att bli anmäld kan vara en smärtsam upplevelse innehållande skuld och skam 

där ett privat problem omvandlas till ett ”socialt misslyckande”. En anmälan påverkar mötet 
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med socialsekreteraren där socialsekreterare är bättre rustade, har mer makt än klienten, har 

ett samhälleligt ansvar och ett uppdrag av organisationen att eventuellt åtgärda det ”sociala 

misslyckandet”. 

IP 2 och 4 anser inte att det behöver vara någon skillnad i makten beroende på om det är en 

ansökan eller anmälan. De väljer istället att fokusera på den information som framkommer i 

det aktuella ärendet och menar på att en ansökan många gånger kan sluta som en anmälan 

eller tvärtom. IP 4 förklarar även att det ofta inkommer både en ansökan och en anmälan i 

samma ärende. IP 1 berättar om sitt förhållningssätt till om ett ärende gäller en ansökan eller 

en anmälan på detta vis: 

 

Det vet jag inte om det beror så mycket på om den inleds via en ansökan eller en anmälan det är, många 

gånger kan ju en ansökan vara till exempel att kanske skola kanske har sagt till föräldrarna att de ska 

ansöka, så då kan ju föräldrarna vara här utan att egentligen veta vad de ansökte om och en anmälan 

kan ju lika gärna vara att det liksom är i samråd med föräldrarna, men det är klart att det kan se olika ut, 

men det är ju framför allt om det är en förälder som är med på tåget och som vill ha hjälp eller som inte 

tycker att de har några problem det är mer att det har med det att göra. 

Carlsson (2005) stödjer IP 1:s bild och beskriver att det inte existerar en tydlig gräns mellan 

frivillighet och tvång. Klienter som uppsöker socialtjänsten frivilligt kan i många fall uppleva 

påtryckningar från omgivningen. Vidare menar Carlsson på att pressa fram en sådan kontakt 

kan skapa motstånd hos klienten vilket kan försvåra den initiala kontakten med socialtjänsten. 

Genom vår frågeställning om hur intervjupersonerna anser att deras makt påverkas utifrån om 

ett ärende inletts genom en ansökan eller anmälan är det endast IP 3 som menar på att detta 

har en avgörande roll i utredningsarbetet. IP 1, 2 och 4 menar istället på att detta inte är 

särskilt avgörande. Istället anser de att deras fokus ligger på den information som 

framkommer i ärendet samt hur klienten ställer sig till att ta emot hjälp. 

4.3 MAKT I MÖTET MELLAN SOCIALSEKRETERARE OCH KLIENT 

Under denna rubrik presenterar vi hur socialsekreterare hanterar maktobalansen i relation till 

klienten utifrån underrubrikerna Makt i bemötande och Samarbete mellan socialsekreterare 

och klient. 

4.3.1 Makt i bemötandet 

På frågan om intervjupersonerna har några medvetna strategier för att minska maktobalansen 

svarar samtliga att de inte har det. De ger dock exempel på hur de tänker i möten med 

klienter. 

IP 4 förklarar hur intervjupersonen skulle vilja bli bemött om denne själv befann sig i en 

liknande situation som klienten. Intervjupersonen förklarar i mötet med klienter om sin egen 

roll samt vilka befogenheter och skyldigheter som intervjupersonen har att utgå från i sitt 

arbete. Vidare ges en beskrivning av att många klienter tror att socialtjänsten obehindrat 

lämnar ut information om familjen till exempelvis skola. Intervjupersonen menar att 

socialsekreterares makt kan ta sig i uttryck genom att klienter inte har kännedom om vad som 

gäller inom socialtjänsten. 



22 

 

IP 1 anser att det är väldigt viktigt att i första mötet med klienten informera om varför klienten 

är hos socialtjänsten och hur socialsekreterare arbetar. Att vara ödmjuk inför att det är jobbigt 

för klienten att komma till socialtjänsten är också av vikt. Att utbyta tankar med sin chef 

och/eller sin medhandläggare betonas som nödvändigt. IP 3 är inne på liknande spår:  

 

I första mötet, att ge klienterna så mycket information som möjligt, hur allting kommer att gå till och hur 

det är när vi får in en.. det är ju många som inte alls vet vad vi gör överhuvudtaget och bara det kan ju 

kännas som olustigt. […] Nämen dels att man är tydlig med att informera om vad det är som gäller och 

vad vi har att utgå ifrån och hur själva, om det då blir en utredning, kommer gå till, vilka kontakter vi 

kommer ta, och att de är med på hela resan och sådär. Så det kan väl kanske också bidra till att minska 

deras rädsla på något sätt. 

Detta kan kopplas till vad Tjersland, Engen och Jansen (2011) skriver om. De menar att 

socialarbetare har väldigt små möjligheter att hjälpa klienten om klienten inte har tillräckligt 

med tillit, respekt och öppenhet gentemot socialarbetaren och den gemensamma uppgift de 

har framför sig. Carlsson (2005) beskriver att första mötet innehåller kartläggning av problem 

och hjälpbehov i relation till organisationens villkor och mallar. När socialsekreterare 

definierar och kategoriserar problem och hjälpbehov ökas makten och socialsekreterare kan 

lättare styra vilken typ av bistånd som ska ges. 

IP 2 beskriver sig själv som rak och tydlig i de situationer som är obekväma och akuta. 

Exempel på sådana situationer är då föräldrar är otrevliga, ifrågasättande, inte vill komma till 

socialtjänsten, inte förstår varför de kallas till socialtjänsten eller inte vill medverka i 

utredningen: 

 

Det kan säkert upplevas som lite makt, men jag tror att när man kommer hit och liksom bara att komma 

hit är väldigt jobbigt för många och att det svajar liksom jamen runt en och kring barnen och överallt så 

tror jag att det är ganska skönt att möta en person som ändå är ganska rak och tydlig och jag tror att jag 

ändå upplevs som ganska trygg sådär. 

Samtliga intervjupersoner menar på att de inte har några strategier för att minska 

maktobalansen men deras svar visar på motsatsen. Däremot framgår det att de kanske trots allt 

har vissa strategier, men att de inte aktivt reflekterar över detta i mötet med klienter. 

4.3.2 Samarbete mellan socialsekreterare och klient 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) menar att det är socialarbetaren som har det huvudsakliga 

ansvaret i möten med klienter. Om relationen till klienten inte utvecklas på önskat sätt kan det 

ligga nära till hands att klienten får bära ansvaret för misslyckandet. Ansvaret för relationen 

ligger på socialarbetaren trots att saker inte går som planerat. Detta innebär att socialarbetare 

måste förhålla sig kritiska till eget tänkande och egna handlingar. 

IP 2 beskriver en önskan att samarbeta med föräldrar och arbeta mot samma mål men att 

föräldrarnas bild av hur de ska gå tillväga kan skilja sig mot socialsekreterarens bild: 

 

Sen det är klart eftersom makt är ganska laddat för mig så vill jag nog inte se det som att jag har makt, 

det är ju ändå så att man vill försöka samarbeta med liksom föräldrarna eller om det är skolor eller vad 

det nu än är, så vill man ju liksom inte att det ska bli en makt obalans utan att man vill försöka att jobba 

mot samma mål och det vill ju de flesta föräldrar, men man kanske har olika tankar kring hur man ska ta 
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sig dit. De flesta föräldrar som kommer hit är ju ändå väldigt måna om sina barn och vill ju deras bästa, 

men kanske inte alltid ser vad som behövs för att det ska bli så. 

Carlsson (2005) beskriver att i den initiala kontakten påbörjas en förhandling om definitionen 

av problemen. Denna förhandling fortskrider under processens gång. Där socialsekreterare 

och klienter har en gemensam syn på problemet finns förutsättningar för ett konstruktivt 

samarbete. Om synen på problemet skiljer sig åt mellan parterna avstannar samarbetet. Om en 

gemensam syn på problemet inte går att uppnå kommer klienten att underkasta sig 

socialsekreterarens syn på problemet. Detta innebär att klienten har en roll som gisslan i det 

fortsatta samspelet vilket försvårar den framtida processen. 

IP 3 berättar att det är viktigt att skapa en relation och ett förtroende: 

 

Man får ju hela tiden försöka att ja men ha ett samarbete, att dom är, att vi finns här för att kunna få 

hjälp, och såna saker så att.. Nä men det är ju hela tiden att försöka, ändå att få med dem på tåget så att 

säga – skratt-. Och att försöka skapa någon slags relation och att de ändå kan känna något slags 

förtroende för att de kan få hjälp. 

Makt kan ses som ett dominansförhållande där den ena parten tvingar den andra parten att 

göra något eller avstå från något. En positiv relation mellan socialsekreterare och klient kan 

fungera som verktyg vad gäller att utjämna maktskillnader. Mobilisering av resurser, makt 

hos klienten och motivation möjliggörs genom en stödjande relation. Socialsekreterare har ett 

överläge vad gäller makt. Detta överläge kan tonas ned om relationen till klienten även 

innehåller delar som balanserar upp. Andra exempel på detta är respekt, tillit och öppna 

överenskommelser. Om sådana delar saknas i en relation mellan socialsekreterare och klient 

kan makten upplevas mer framträdande och negativ av klienten Carlsson (2005). 

Samarbetet mellan klient och socialsekreterare påverkas av vilken lagstiftning som tillämpas i 

ärendet. IP 1 reflekterar kring samarbete med klienter i ärenden enligt SoL-lagstiftningen: 

 

[…] Till exempel om umgänge är oftast en sådan sak som man pratar om och om den då samarbetar med 

en och har umgänge som vi tycker att det ska vara då är det ju bra, men många gånger så gör ju 

föräldrarna som de själva vill och vi… vi kan inte hindra det eftersom det är en frivillig placering. 

IP 2 berättar att de som socialsekreterare kan motivera föräldrarna och försöka få dem att 

förstå och samarbeta men det är ändå föräldrarna som bestämmer. IP 4 är inne på samma spår 

och berättar att man kan försöka övertala eller motivera föräldrarna till att placera barnet på 

frivillig väg. IP 3 berättar att det är i enstaka ärenden som föräldrar i slutändan inte tycker 

som socialsekreterarna. Detta kan enligt Carlsson (2005) omnämnas som en 

förhandlingsprocess mellan socialsekreterare och klient eftersom en sådan förhandling 

innehåller olika utbyten förenade med styrning, övertalning eller tvång. 

IP 4 menar på att det bästa för alla parter i ett placeringsärende är om överenskommelse kan 

nås och att det pågående samarbetet kan fortsätta: 

 

För det är klart, i en rättegång så blir det ju ändå att ställa saker på sin spets på ett annat sätt än när 

man försöker motivera och samarbeta. Jo och jag tänker att det gynnar ju inte vår relation med 

föräldrarna att sitta i en rättegång och man ska som upp med det som inte fungerar på ett annat sätt. Ja 

men ”det här fungerar inte, och det här fungerar inte” alltså.. Det känns bättre om man kan sitta och 

jamen ”hur blir det här för ditt barn och hur kan man som resonera kring det” istället för att ”ja men det 
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här fixar ni inte, det här fixar ni inte” och därför ska erat barn inte bo hos er. Det blir hårdare kan jag 

tycka när man kommer till en rättegång än det är om vi sitter i ett samtal och försöker komma överens på 

något vis.  

IP 1 förklarar att ett dåligt samarbete med föräldrar oftast inte gynnar barnen. IP 2 berättar att 

även om de som socialsekreterare bestämmer kring barnet försöker de samarbeta med 

föräldrarna och försöker få föräldrarna att förstå anledningarna till de beslut som tas. 

IP 4 beskriver situationer där föräldrar vill att deras barn ska placeras men inte själva vill stå 

för det beslutet. Det kan handla om att föräldern har en rädsla över att barnet ska känna sig 

oälskat om föräldern samtycker till frivillig placering. Intervjupersonen tror att föräldrar i 

dessa situationer vill känna att de får luta sig mot socialtjänsten. 

Samtliga intervjupersoner anser att det bästa är om överenskommelse kan nås tillsammans 

med klienterna och att samarbetet fungerar. Intervjupersonerna menar på att det är 

eftersträvansvärt om placering kan ske på frivillig basis. 
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt följer en diskussion utifrån Foucaults nyckelbegrepp makt/kunskap, 

governmentality och styrkeförhållande som vi tidigare presenterat i studiens teoridel. 

Resultatet diskuteras utifrån rubrikerna Handlingsutrymme i förhållande till makt, det 

ambivalenta synsättet på makt, barnets bästa rättfärdigar maktutövningen, lagstiftningens 

betydelse samt strategier för att minska maktobalansen.  

5.1 Handlingsutrymme i förhållande till makt 

Handlingsutrymmet i socialt arbete är intressant att studera då detta kan påverka 

socialsekreterarnas upplevelser av makten som professionella yrkesutövare. Om 

handlingsutrymmet är stort visar detta på att socialsekreterarna har stora möjligheter att själva 

påverka sitt dagliga arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Att kunna avgöra vilken 

information som är relevant, kunna erbjuda familjer lämpliga insatser samt att kunna fatta 

beslut är något som vi valt att se som en form av maktutövning. Att diskutera och reflektera 

över socialsekreterarnas handlingsutrymme innebär även att vi får en inblick i hur deras 

möjlighet till att utöva makt ser ut enligt dem själva. 

En tolkning som vi gör är att socialsekreterare inte bör betraktas som enstaka bärare av makt, 

då socialsekreterarna till stor del även påverkas av yttre faktorer. Detta kan koppas till 

Foucaults tankar om att makten genomsyrar samhället i stort och finns representerad i olika 

organisationer och institutioner. Mellan dessa organisationer och institutioner finns 

maktförhållanden som hela tiden förändras. Även i mänskliga relationer förhåller sig makten 

på detta sätt (Nilsson, 2008). Detta innebär i praktiken att exempelvis en socialsekreterare kan 

uppleva sig ha makt i ett ärende fram tills dess att en enhetschef tar ett beslut som strider mot 

vad socialsekreteraren förordat. En av intervjupersonerna menar dock på att det oftast förs en 

dialog mellan socialsekreteraren och enhetschefen i de fall då de inte är överens. Detta kan 

kopplas till Foucaults resonemang kring styrkeförhållanden och att dessa ständigt förändras i 

en relation. Socialsekreteraren kan i ena stunden uppleva sig vara i överläge, men kan i nästa 

stund befinna sig i underläge (Hörnqvist, 1996). Eftersom makt är föränderlig innebär det att 

den inte kan ägas helt och hållet av varken organisationer eller specifika individer som är 

verksamma inom organisationen (Nilsson, 2008). 

Socialsekreterare har tolkningsföreträde givet av organisationen vilket innebär att de har rätt 

att ta beslut som kan gynna eller missgynna klienter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008). Socialsekreterares möjlighet att definiera klienters problem kan kopplas samman med 

vad Foucault beskriver som att den som har makt/kunskap även är den som legitimerar vilka 

handlingar, värderingar och beteenden som är accepterbara och normala (Börjesson & Rehn, 

2009). Vår tolkning är att socialtjänsten skulle kunna ses som en del i en kunskapsregim, där 

socialtjänstens verksamhet utgår från att fånga upp de familjer som befinner sig utanför ramen 

för vad som är att betrakta som accepterbart och normalt. Foucault menar att kunskapsregimer 

skapar ”ordning och reda” i samhället (Börjsson & Rehn, 2009) vilket kan kopplas till det 

faktum att socialtjänsten har det yttersta ansvaret att hjälpa och stödja enskilda individer enligt 

SoL 2 Kap 1§. 

5.2 Det ambivalenta synsättet på makt 

Samtliga socialsekreterare som vi intervjuat ger uttryck för ett ambivalent förhållningssätt 

både till begreppet makt som sådant och till maktutövning i stort. Denna ambivalens yttrar sig 
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främst genom att intervjupersonerna i vissa situationer upplever makten som påtaglig och 

tydlig, men att de i andra situationer inte alls upplever makten som närvarande. Under 

intervjuerna framkommer det tydligt att socialsekreterarna har svårt att resonera kring makt 

när den förknippas med dem själva som individer, men att de har lättare att tala om makt när 

de anser att det är någon annan som har den. 

Ytterligare ett exempel på den ambivalens som vi tycker oss ha uppfattat under intervjuerna är 

att intervjupersonerna uttrycker att de i vissa fall upplever makt som något positivt, men att de 

vid andra tillfällen uppfattar makt som något negativt. En av intervjupersonerna beskriver sin 

uppfattning av makt som något som kan ”användas som lite fult”. Vi instämmer i Börjesson 

och Rehns (2009) resonemang kring att människor är kulturellt tränade till att inte uttrycka 

positiva känslor kring maktutövning. Detta skulle även kunna ses som en förklaring till varför 

intervjupersonerna har svårt att förhålla sig till den makt som de besitter i form av deras 

professionella yrkesutövning. Att utöva makt är därför något som man så långt som möjligt 

kanske väljer att ”hålla i från sig”. Enligt Foucault måste makten alltid betraktas ur negativ 

bemärkelse, då maktutövning innebär att säga nej och begränsa (Hörnqvist, 1996). 

Ytterligare en förklaring till varför socialsekreterarna förhåller sig ambivalenta till makten 

skulle kunna tänkas vara vad Swärd och Starrin (2006) valt att kalla för professionell kunskap, 

beprövad praktik och erfarenhet. Detta innebär att socialarbetare är tränade till att kunna 

använda sig av metoder och teorier i sitt dagliga arbete, vilket ger dem rätten till att 

kategorisera, diagnostisera och uttala sig om klienters problem. Professionell kunskap, 

beprövad praktik och erfarenhet är begrepp som Swärd och Starrin menar på sällan betraktas 

som makt. Vår uppfattning är att intervjupersonerna förmodligen inte resonerar eller tänker på 

att deras yrkesutövning i sig är att betrakta som en form av makt. Detta kan därför ses som en 

förklaring till varför de i vissa fall har svårt att reflektera kring sin egen maktutövning i yrket 

som socialsekreterare. Börjesson och Rehn (2009) menar på att makt är ett svårfångat 

fenomen och att det spelar roll utifrån vilken infallsvinkel vi studerar makten. Detta skulle 

kunna kopplas samman med det faktum att intervjupersonerna i vissa fall väljer att betrakta 

makten som något positivt och andra gånger som något negativt.  

5.3 Barnets bästa rättfärdigar maktutövningen 

Utifrån vår frågeställning om hur socialsekreterare definierar sin egen makt gentemot klienten 

kan vi konstatera att intervjupersonerna till stor del väljer att lyfta fram positiva aspekter av 

maktutövning då det kommer till frågan om vad som är bäst för barnet. Skau (2007) menar att 

makt- och hjälpaspekten alltid i närvarande i relationen mellan socialarbetare och klient. I 

ärenden som gäller omhändertagande av barn menar Skau på att det är maktaspekten som är 

mer framträdande än hjälpaspekten. De socialsekreterare som vi intervjuat reflekterar dock 

över att omhändertagande av barn ofta sker på grund av att detta betraktas som hjälp till 

barnet i fråga. Att skydda barn från svåra livsförhållanden innebär förhoppningsvis att 

socialsekreterares maktutövning hjälper barnet till ett tryggare och framtida bättre liv. För oss 

flesta är hjälp något som förknippas med en positiv handling, medan makt ibland betraktas ur 

en mer negativ bemärkelse (Skau, 2007). Detta kan förklara varför socialsekreterarna har 

lättare att tala om maktutövning när det kommer till barns bästa.  

Trots att intervjupersonerna mestadels reflekterar över omhändertagande av barn utifrån 

positiva aspekter betonar de även att placeringsärenden ofta är svåra ärenden, där föräldrar 

och socialsekreterare ibland har olika åsikter och uppfattningar. Utifrån relationen mellan 
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socialsekreterare och föräldrar blir därför maktaspekten mer framträdande. Makt och hjälp 

tycks precis som Skau (2007) beskriver det vara tätt sammanflätade med varandra. 

Det är intressant att reflektera kring vem som egentligen avgör vad som är det bästa för 

barnet. Det är troligt att föräldrarna själva anser sig ha bäst kunskap om vad som är bäst för 

det egna barnet samtidigt som socialsekreterare kan upptäcka problem och svårigheter som 

föräldrarna inte ser. En maktobalans kan uppstå när klienter och socialsekreterare har olika 

uppfattning om vad som är bäst för barnet. Vi tänker att socialsekreterare i sådana situationer 

kan få stöd för sina föreslagna åtgärder från medhandläggare, enhetschef och socialtjänsten 

som myndighet, vilket bidrar till att rättfärdiga socialsekreterarnas myndighetsutövning. Detta 

kan leda till att klienter hamnar i underläge vilket kan ses som problematiskt. Detta kan 

kopplas till Foucaults teori om styrkeförhållanden där socialsekreterare befinner sig i överläge 

medan klienter är i underläge. Genom styrkeförhållandet mellan socialsekreterare och klient 

blir det tydligt att socialsekreterarnas maktutövning är en viktig faktor som påverkar 

styrkeförhållandet dem emellan (Hörnqvist, 1996). Vi tänker att maktutövning i ärenden som 

gäller barn är av särskilt känslig karaktär. Därför blir det viktigt för socialsekreterare att 

reflektera kring sin egen maktutövning och hur denna tar sig i uttryck. 

5.4 Lagstiftningens betydelse 

Utifrån de intervjuer vi genomfört kan vi dra slutsatsen att lagstiftningen är en viktig aspekt 

både utifrån hur socialsekreterare förhåller sig till sin egen makt samt hur de definierar sin 

makt gentemot klienter. Foucault menar på att makt kan betraktas som ett relativt fenomen 

som ständigt är i förändring. Att resonera kring makt enligt Foucaults synsätt innebär därför 

att det är problematiskt att tala om att någon definitivt eller helt och hållet besitter makt 

(Swärd & Starrin, 2006). Genom vår studie har vi inte heller kunnat dra slutsatsen att 

socialsekreterare ständigt betraktar sig som innehavare av makt. Vi har dock kunnat visa på 

att det finns situationer där socialsekreterarna anser sig ha mer eller mindre makt. Alla 

intervjupersoner hänvisar till att de upplever sig ha mer makt när det gäller placeringsärenden 

enligt LVU och mindre makt när det gäller placering av barn enligt SoL. Detta kan kanske 

betraktas som en självklar slutsats då SoL-lagstiftningen bygger på frivillighet, medan LVU-

lagstiftningen är av tvingande karaktär. 

Vi reagerade på att socialsekreterarna knappt alls reflekterade över att de ändå (vad vi anser) 

har en viss makt, även vid SoL-lagstiftningen. Socialsekreterarna har till exempel makt att ta 

beslut i frågor som gäller bistånd enligt SoL och om dessa ska bifallas eller avslås. Detta 

innebär att familjer kan bli nekade om socialsekreterarna anser att behovet för exempelvis en 

placering inte är nödvändig. Socialsekreterarna har möjlighet att tolka lagstiftningen, vilket vi 

inte tänker är något som klienterna reflekterar över. Detta kan kopplas till Foucaults 

resonemang kring att medborgare sällan ifrågasätter lagstiftningen, utan att denna istället 

alltid betraktas som en självklarhet. Utifrån intervjuerna uppmärksammade vi inte att 

socialsekreterarna problematiserade lagstiftningen som sådan. Detta tycker vi hör samman 

med Foucaults begrepp governmentality vilket innebär att statsmakter skapar lämpliga 

medborgare. Socialsekreterarna kan därför ses som vad Foucault valt att benämna som de 

praktiker som engageras i att upprätthålla statsmakter. För att kunna leva i samhället krävs det 

av medborgarna att de förhåller sig till de lagar och regler som finns (Börjesson & Rehn, 

2009).  

Att intervjupersonerna inte anser sig ha någon makt när det gäller SoL-lagstiftningen kan 

kanske delvis bero på att socialsekreterare och familjer ofta är överens om att det är 
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nödvändigt med en placering. I en relation där parterna är överens framstår makten ofta som 

osynlig och inte lika påtaglig (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008), vilket skulle kunna 

ses som en förklaring till varför intervjupersonerna istället väljer att lyfta fram föräldrars makt 

i frågor som gäller SoL. 

Trots att intervjupersonerna inte anser sig ha makt i ärenden enligt SoL-lagstiftningen så 

förklarar tre av intervjupersonerna att ”hot” om LVU förekommer i situationer där 

socialsekreterarna anser att placering bör genomföras. Detta innebär att föräldrar ges en 

möjlighet till att samarbeta med socialsekreterare men om de väljer att inte göra detta har 

socialsekreterare ändå möjlighet att ansöka om ett LVU. I dessa fall är det vanligt 

förekommande att socialsekreterare försöker övertala och motivera föräldrar till att placera 

barnet på frivillig väg. I dessa situationer skapas en slags förhandlingsprocess. Om föräldrar 

samtycker till en placering trots att det strider mot deras egen vilja ges de möjlighet att 

påverka mer kring ärendet, vilket resulterar i en slags kompromiss. 

I de fall då det inte föreligger någon anledning för socialsekreterare att ansöka om LVU och 

där föräldrar nekar till hjälp är enda alternativet för socialsekreterare att stänga ärendet. I 

dessa fall upplever intervjupersonerna maktlöshet och föräldrarnas makt blir mer påtaglig. 

Föräldrar har alltid ett val att samarbeta och medverka i utredningen samt att lämna relevant 

information. På detta sätt har föräldrar makt, men dessa beslut kan sedan få oanade 

konsekvenser som föräldrar inte är beredda på. Föräldrar känner inte alltid till konsekvenser 

som kan följa av besluten de tar (Dumbrill, 2010). Detta kan betraktas som en del i 

maktobalansen där socialsekreterare kan välja hur mycket information som ska ges till 

klienter. 

Enligt Foucault kan en viss typ av handling anses få en specifik typ av effekt. Detta innebär 

att om socialsekreterare väljer att ”hota” med LVU förväntas detta få en effekt av att klienter 

går med på en placering enligt SoL (Hörnqvist, 1996). Det går dock att reflektera kring hur 

mycket föräldrar kan påverka och bestämma i en placering enligt SoL eftersom föräldrarnas 

samtycke inte är en garanti för att ansökan om LVU uteblir. Carlsson (2005) beskriver dessa 

scenarion som förhandlingsprocesser förenat med styrning, övertalning och tvång. En 

tolkning som vi har gjort utifrån vårt insamlade material är att klienter många gånger kommer 

att underkasta sig socialsekreterares syn på problemet i de fall då föräldrar och 

socialsekreterare har olika syn på problemet. Detta kan även kopplas till Foucaults 

resonemang kring att maktutövning skapar lydnad (Hörnqvist, 1996). 

Vi har reflekterat över det faktum att endast en intervjuperson anser att det är skillnad på om 

en utredning inleds genom ansökan eller anmälan. Innan intervjuerna genomfördes hade vi 

uppfattningen att socialsekreterare gör större skillnad på ansökan och anmälan. Det är 

intressant att intervjupersonernas åsikter skiljer sig åt i denna fråga. 

5.5 Strategier för att minska maktobalansen 

Utifrån frågeställningen kring hur socialsekreterare hanterar maktobalansen som kan uppstå i 

relationen med klienter menar samtliga intervjupersoner på att de inte har några medvetna 

strategier för att minska maktobalansen. Trots detta framkom flera strategier och tankesätt 

som visar på motsatsen. Exempel på detta är ge information om socialtjänstens verksamhet 

och arbetssätt, befogenheter och skyldigheter, hur utredningsförfarandet går till samt berätta 

varför klienten kallats till ett möte. Relationen till klienten framhålls som viktig av samtliga 

socialsekreterare. Detta kan ses utifrån Foucaults resonemang om att makten är att betrakta 
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som själva relationen mellan människor. Vid de tillfällen då socialsekreterare och klienter har 

en bra relation blir styrkeförhållandet i relationen inte lika påtaglig vilket kan underlätta 

samarbetet (Hörnqvist, 1996). Carlsson (2005) menar på att relationen till klienten kan 

fungera som verktyg för att utjämna maktobalansen. Han ger exempel på komponenter som 

respekt, tillit och öppna överenskommelser vilka kan minska glappet i maktfördelningen. 

Socialsekreterarna som intervjuades gav uttryck för att de försöker arbeta utifrån dessa 

komponenter. Att socialsekreterare arbetar på detta sätt och är noga med att ge information till 

klienter kan bana väg för större möjligheter att hjälpa klienter. 

Swärd och Starrin (2006) menar att klienter som inte känner till sina rättigheter har svårare att 

ställa befogade krav och att skamkänslor inför problemet kan leda till att tydliggörandet av 

hjälpbehovet försvåras. Därför är det bra att socialsekreterare aktivt, även om det sker 

omedvetet, arbetar för att minska maktobalansen i mötet med klienter genom att exempelvis 

tilldela dem information. Swärd och Starrin (2006) beskriver vidare att maktobalansen kan 

förändras och kontrolleras genom medvetenhet hos socialsekreterare om den egna makten 

samt medvetenhet om de sociala och psykologiska mekanismer som påverkar maktrelationer. 

Även om socialsekreterarna som intervjuades visar på medvetenhet om den egna makten 

verkar det inte vara något de aktivt reflekterar över. Makt diskuteras ofta utifrån lagstiftning i 

intervjumaterialet. Även om lagstiftningen är en stor del av socialsekreterarnas makt är det 

intressant att ingen av intervjupersonerna nämner makt i form av exempelvis skriftliga 

kallelser, tid och rum, receptionssäkerhet, larm och låsta dörrar. Dessa nämnda faktorer kan 

troligtvis upplevas som jobbigt för vissa klienter medan socialsekreterare är van vid miljön 

eftersom det är en del av deras arbetsplats. 

Tjersland, Engen och Jansen (2011) menar att det huvudsakliga ansvaret för relationen mellan 

socialsekreterare och klient ligger hos socialsekreteraren, även när saker inte går som planerat 

eftersom det annars finns en risk att klienten får bära ansvaret för en misslyckad relation. 

Detta innebär att socialsekreterare måste förhålla sig kritiska till hur de själva agerar och 

tänker i klientmöten. Det är intressant att fundera kring om intervjupersonerna reflekterar 

kring dessa saker. Skau (2007) anser att det bör finnas utrymme i organisationer för att 

diskutera maktfrågor men detta verkar inte förekomma i intervjupersonernas arbete. Man kan 

då ställa sig frågan om ansvaret ligger hos socialsekreterarna vad gäller att lyfta ämnet makt, 

eller om ansvaret för detta ligger hos enhetschefer och motsvarande? 

Om överenskommelse inte kan nås mellan socialsekreterare och klient kan det finnas en risk 

att båda parter betraktar varandra som den ansvarige för misslyckandet. Svensson, Johnsson 

och Laanemets (2008) menar att den som har makt också har ansvaret och möjligheten. Till 

skillnad från forskningsvärlden menar intervjupersonerna att föräldrar har stor makt. Anser 

socialsekreterarna därigenom att ansvaret för relationen ligger hos föräldrarna? 

Att socialsekreterare har mer makt än klienter är forskarvärlden överens om. Det är dock 

viktigt att framhäva att relationen mellan socialsekreterare och klient påverkas av andra 

utomstående faktorer. Makt i mötet med klienter är insprängt i flera maktrelationer som 

verkar på olika nivåer. Den politiska makten är ett exempel på detta (Swärd & Starrin, 2006). 

Det går därför att diskutera kring hur mycket makt en enskild socialsekreterare egentligen har. 

Är de ensamt ansvariga för makten eller bör de betraktas som myndighetens och därmed 

samhällets budbärare? 
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6. SLUTDISKUSSION 

Det är omöjligt att ge en entydig bild av hur socialsekreterare upplever den egna makten. 

Detta beror på att synen på makt är subjektiv och varierar utifrån situation, vilket förklarar det 

faktum att socialsekreterarna förhåller sig ambivalenta inför den egna makten. Vi har kunnat 

använda oss av Foucaults teori för att försöka förklara de bakomliggande orsakerna till denna 

ambivalens. Både vår empiri och tidigare forskning visar på att upplevelsen av makt varierar 

beroende på relationen. En slutsats vi kunnat dra är att socialsekreterarnas åsikter kring deras 

eget handlingsutrymme varierat. 

Vår empiri visar på att socialsekreterares definition av den egna makten gentemot klienter 

utgår till stor del utifrån lagstiftningen. Begreppet barnets bästa förekommer i lagtext och en 

slutsats vi kunnat dra är att maktutövning motiveras utifrån vad som är det bästa för barnet. 

Forskarvärlden visar på att socialsekreterare har mer makt än klienter samtidigt som vårt 

resultat pekar på att föräldrar har makt i ärenden enligt SoL. 

Utifrån de intervjuer som vi genomfört har vi kunnat visa på att socialsekreterare har 

omedvetna strategier för att hantera maktobalansen som uppstår i mötet med klienter. Av 

empirin framgår att förmedlingen av information till klienter är viktig, vilket stämmer överens 

med vad forskarvärlden säger. 

6.1 Avslutande resonemang 

Det hade varit önskvärt att få fler intervjupersoner att delta i studien, då detta kanske bidragit 

till en mer nyanserad bild av socialsekreterares upplevelse av makt. I vår studie känner 

intervjupersonerna varandra, vilket kan innebära att de är färgade av varandras syn och 

förhållningssätt till den egna makten. Det hade varit önskvärt att kunna hålla längre och 

därmed mer djupgående intervjuer med socialsekreterarna för att på så sätt få mer ingående 

och utvecklade svar. Detta var dock inte möjligt att genomföra inom varken 

socialsekreterarnas eller vår tidsram. 

Det hade varit intressant göra en kompletterande studie genom att undersöka hur klienter 

upplever socialsekreterarnas makt. Ett förslag till fortsatt forskning är om en liknande 

undersökning genomförs i landets alla kommuner. Detta för att väcka samtal kring 

socialsekreterares maktutövning. Genom en undersökning innefattande samtliga av landet 

kommuner skulle en mer heltäckande bild av maktupplevelse kunna erhållas och skillnader 

och likheter mellan kommunerna hade kunnat påvisas. Det hade även varit intressant att göra 

en uppföljande studie med samma socialsekreterare som i denna studie för att se om deras syn 

på den egna makten förändrats över tid och vad en sådan förändring i så fall skulle bero på. 

Vi anser att det är viktigt att föra en diskussion kring hur socialsekreterare som arbetar med 

klienter inom placeringsärenden förhåller sig till den egna makten. Innan denna studie 

genomfördes hade vi som författare en bild av att yrkesverksamma socialarbetare inte aktivt 

diskuterar sin egen makt på arbetsplatsen. Denna bild förstärktes en aning utifrån det resultat 

som vi presenterat där socialsekreterarna omedvetet använder sig av strategier för att minska 

maktobalansen. Vår förhoppning med denna studie är att både studenter och yrkesverksamma 

inspireras till reflektion och diskussion kring maktutövning och dess konsekvenser. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Hej! Vi är två socionomstudenter som just nu skriver c-uppsats. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur socialsekreterare upplever att makt synliggörs och hanteras i mötet med 

klienter som är aktuella i barnavårdsutredningar. Idén till studien uppkom efter vår 

praktiktermin där reflektioner väcktes kring makt i yrkesutövningen. 

Vi är tacksamma om Ni kan tänka er att bidra till denna studie genom att ge oss lite av Er tid 

för att ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att fokusera på Er egen erfarenhet av makt i 

arbetet med barn och unga. Makt är ständigt närvarande inom socialtjänsten och därför är det 

viktigt att belysa ämnet samt skapa utrymme för reflektion kring detta, vilket Ni kommer ges 

möjlighet till vid intervjutillfället. 

Intervjuerna kommer att ske under vecka 43-45 och kommer att ta ca 20 minuter. Vi är 

väldigt flexibla vad gäller tid och plats (även lunchtider går bra för oss). Intervjuerna görs 

enskilt och vi kommer använda oss av ljudinspelning. 

Vi kommer att följa de forskningsetiska kraven vilket innebär att det insamlade materialet 

kommer redovisas anonymt och kommer därmed inte att kunna härledas till Er. Materialet 

kommer enbart användas i samband med denna c-uppsats. Om intresse finns för att läsa den 

färdigställda uppsatsen kan denna skickas till Er. 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om Ni vill medverka. Är Ni intresserade av att ställa upp 

och vill boka in en tid eller om ni har några frågor, hör av er snarast till: 

Louise Kuhla 

louise.kuhla@hotmail.se 

070-3065622 

Linnea Burstedt 

linneaburstedt@gmail.com 

070-3591351 

Handledare: 

David Rosenberg 

david.rosenberg@socw.umu.se 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

 Hur länge har du jobbat som socialsekreterare på Barn och Unga? 

 Vad betyder makt för dig i ditt arbete som socialsekreterare? 

 Hur upplever du din egen makt när det gäller placering av barn enligt SoL? 

 Hur upplever du din egen makt när det gäller placering av barn enligt LVU? 

 Upplever du att din makt i relation till klienter ser olika ut beroende på om utredning 

inletts genom ansökan eller anmälan? Motivera. 

 Anser du att du kan påverka din egen makt i arbetet med barn, unga och familj? 

 Vad kan det bli för konsekvenser av maktutövning inom placeringsärenden? 

 Har du några medvetna strategier för att minska maktobalansen i mötet med klienter? 

Motivera. 

 

 


