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Sammanfattning/Abstract: 

Det övergripande temat för denna studie var socialsekreterares professionella engagemang för 

sina klienter och att detta engagemang i vissa fall blir särskilt uttalat. Studien utgick från 

följande frågeställningar: har socialsekreterare ömmat mer för någon/några av sina klienter, 

har socialsekreterare kämpat mer för någon/några av sina klienter, hur har i sådana fall de 

klientrelationerna varit? För att få en djupare förståelse för detta fenomen baserades studien 

på kvalitativa intervjuer. Intervjudeltagarna bestod av fyra socialsekreterare som arbetade som 

vuxenutredare inom socialtjänstens individ och familjeomsorg i två större städer i norra 

Sverige. En kvalitativ innehållsanalys av materialet gjordes vilket resulterade i följande 

slutsatser: 

- Att relationen mellan socialsekreterare och klient är central i arbetet. 

- Att relationen med klienten är någonting som går upp och ner. 

- Att socialsekreterare ömmar och kämpar för flertalet av sina klienter. 

- Att socialsekreterare har ömmat och kämpat extra mycket för vissa klienter.  
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INLEDNING 

I Sverige har kommunerna i enlighet med Socialtjänstlagen (2001:453) skyldighet att bistå 

människor i socialt utsatta situationer. Dess utformning är inte tydligt fastställd men som ett 

resultat av detta har alla kommuner en socialtjänst. Socialtjänsten är en myndighet som 

innefattar en mängd verksamhetsområden som inriktar sig på olika grupper i samhället där 

arbetsuppgifterna varierar. Gemensamt är att de på något sätt erbjuder insatser i form av stöd 

eller hjälp till individer och grupper i kommunen (Philips, 2013). Socialtjänstens individ och 

familjeomsorg inriktar sig på att hjälpa och stödja individer och familjer. Insatserna kan bland 

annat handla om ekonomiskt bistånd, behandling av missbruk, stöd till familjer eller 

rådgivning (Morén, 2010). Inom individ- och familjeomsorgen arbetar socialsekreterare med 

att utreda människors hjälpbehov som via ansökan eller anmälan kommit till socialtjänstens 

kännedom. Centralt i socialsekreterarens arbete är att denne möter klienter i behov av hjälp 

där socialsekreteraren är den som föreslår och beslutar vilka insatser som kan vara aktuella för 

den enskilde. Ofta handlar det om frivilliga insatser som den enskilde samtycker till men i 

vissa fall kan det även handla om olika typer av tvångsinsatser (Swärd & Starrin, 2006). I och 

med att socialsekreteraren företräder en myndighet blir frågor om ansvar, profession, 

rättssäkerhet, makt och myndighetsutövning aktuella (Ibid.).  

Inom socialt arbete är yrkesrollen ett återkommande ämne som diskuteras (Røkenes & 

Hanssen, 2007). Socialarbetare är verksamma inom en profession där myndighetsutövning 

mycket väl kan bli aktuellt där medvetenhet om makt, rättsäkerhet och likabehandling är 

nödvändigt (Swärd & Starrin, 2006).  En professionsroll som handlar om att finna en balans 

mellan att inte vara för privat och samtidigt skapa en relation till klienter. Att finna ett 

professionellt förhållningssätt är av stor vikt i mötet med klienterna (Røkenes & Hanssen, 

2007). Arbetet innebär att möta människor i utsatta situationer där uppgiften blir att hjälpa 

dessa på ett eller annat sätt. I socialsekreterarens arbete får klientrelationen en viktig roll och 

blir en grundförutsättning för att genomföra arbetet. I all vår interaktion med omvärlden, 

privat såväl som professionellt, skapar vi relationer och knyter an till andra människor. En 

arbetsrelation påverkas av i vilket sammanhang den utvecklas där parternas positioner och 

förväntningar på varandra avgör dess utformning (Ibid.). Men vad händer då en 

socialsekreterare under en längre tid träffar en klient? Socialsekreteraren är den professionelle 

och klienten den hjälpsökande men då kontakten dem emellan är en central del i 

hjälpprocessen kommer oundvikligen en relation att utvecklas. I en terapeutisk relation visar 

forskning att just relationen mellan klient och behandlare är den mest avgörande faktorn för 

att behandlingen ska ha effekt (Ribner & Knei-Paz, 2002). Det blir därigenom tydligt att 

klientens upplevelse av sin behandlare är avgörande för huruvida utfallet blir ett positivt 

sådant. Det har även påvisats att klienter ömmar för sina socialarbetare (Alexander & Charles, 

2009) och då relationer är något som går åt båda håll (Røkenes & Hanssen, 2007) blir det 

därför intressant att reflektera över hur behandlaren i dessa fall upplever relationen. Det blir 

intressant att ställa sig frågan om socialsekreterare på samma sätt som klienter, möter 

individer som de känner att de bryr sig mer om och att socialsekreteraren därigenom vill 

anstränga sig lite extra för dem. Författarna till denna studie har träffat socialsekreterare som 
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vid vardagliga samtal berättat om klienter de har kämpat väldigt mycket för att hjälpa och det 

har varit tydligt att dessa klienter haft en särskild betydelse för dem. Detta leder till en undran 

om huruvida detta är en vanligt förekommande företeelse eller om just dessa 

socialsekreterares upplevelser är unika. 

Problemformulering och frågeställningar 

Som framgår av inledningen spelar relationen mellan socialarbetare och deras klienter en 

central roll inom socialt arbete. Socialsekreterare förväntas reflektera över och vara medvetna 

om sin yrkesroll och vad som förväntas av dem som professionella. Det har flera gånger 

påvisats att relationen till klienten har en avgörande betydelse för hur framgångsrik en 

behandling eller annan insats är. Det verkar som att socialsekreterare har ett relativt högt 

professionellt engagemang i sina klienters problematik. I vissa fall tycks det vara så att 

socialsekreterare uppvisar ett särskilt uttalat engagemang för vissa av sina klienters 

problematik. Relationer är som tidigare nämnts ömsesidiga i sin natur vilket ytterligare stärker 

tanken om förekomsten av ett särskilt engagemang för klienter i vissa fall. Med detta som 

grund avser denna studie att undersöka huruvida socialsekreterare ömmat särskilt för vissa av 

sina klienter. Begreppet i sig är en aning svårfångat och bristfälligt utforskat. Därför kommer 

denna studie att utgå ifrån ett övergripande tema istället för en syftesformulering. Perlinski 

(2009) menar på att hur exakt och precis en problemformulering kan vara beror på hur mycket 

kunskap man har om problemet. Mer utvecklade referensramar leder till en mer explicit 

problemformulering där ett tema är den vagaste formen för att beskriva vad studien vill 

belysa. Ett tema består av en mer allmän formulering av ett problem som sedan preciseras i 

mer konkreta frågor. En temaformulering kan beskrivas som en skissartad antydan om vilka 

objekt och egenskaper studien är avsedd att undersöka (Hellevik, 1984).  

Studiens övergripande tema är således socialsekreterares professionella engagemang för sina 

klienter och att detta engagemang i vissa fall blir särskilt uttalat. Det övergripande temat för 

denna studie preciseras i följande frågeställningar: 

- Har socialsekreterare ömmat mer för någon/några av sina klienter?  

- Har socialsekreterare kämpat mer för någon/några av sina klienter? 

- Hur har i sådana fall de klientrelationerna varit? 

Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att bara innefatta socialsekreterare som utreder vuxna. 

Socialsekreterare som arbetar med barn, ungdomar och familjer har uteslutits då deras arbete 

ofta omfattar ett större nätverk av personer och tanken med denna studie är att fokusera på 

socialsekreterare som skapar en relation till enbart en klient.  

Precisering av begrepp 

Kämpa: med begreppet avses i denna uppsats att socialsekreterare drivit ett klientärende 

starkare än vad som är brukligt. Att kämpa används även mer allmängiltigt då 

socialsekreterarna beskriver att de ansträngt sig extra mycket för sina klienter. 
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Lösningsfokuserad metod: inom denna metod ses klienten som expert och den som sitter på 

svaren. Klienten är den som bäst vet hur dennes liv ser ut och det är de resurser klienten har 

till sitt förfogande som ska användas. Istället för att fokusera på problemet inriktar sig den 

lösningsfokuserade terapin på att finna lösningar, undantag från problemet och att belysa det 

som fungerar för klienten. Tanken är den att inte laga det som inte är trasigt och att det som 

fungerar gör man mer av (Berg & De Jong, 2003).  

Motiverande intervju (MI): ett förhållningssätt som hjälper människor att öppna ögonen för 

och arbeta med sina nuvarande eller kommande problem. En särskilt användbar metod för 

människor som inte är kapabla att genomföra eller känner sig ambivalenta inför en förändring. 

Syftet med metoden går ut på att utforska och stärka personens motivation till förändring 

(Bünz & Sanner, 2012). 

Socialsekreterare: tjänsten innehas vanligtvis av en socionom. Socialsekreterare är en 

kommunal tjänsteman som handlägger olika former av enskilda ärenden inom socialtjänsten 

(www.ne.se) där myndighetsutövning har en central roll i arbetet. Begreppet i sig är ett i 

Sverige allmänt vedertaget uttryck vid beskrivningen av denna yrkeskategori.  

Vuxenutredare: med vuxenutredare avses i denna uppsats socialsekreterare verksamma inom 

socialtjänstens individ och familjeomsorg som i sitt arbete möter och utreder vuxna individer.  

Ansvarsfördelning 

Den semistrukturerade intervjuguiden som ligger till grund för de fyra intervjuerna 

utformades tillsammans av forskarparet. Sofia genomförde de två intervjuerna i den ena 

staden och transkriberade dem. Erica genomförde de två intervjuerna i den andra staden och 

transkriberade dem. Det transkriberade materialet kodades sedan gemensamt och bildandet av 

kategorier likaså. Sofia har haft huvudansvaret för att skriva metodkapitlet och Erica har haft 

huvudansvaret för att skriva om tidigare forskning. Erica har även haft huvudansvaret för att 

utforma kodningsmodellen. Inledning, empiri, analys och slutdiskussion har skrivits 

gemensamt. Dessa delar har inte ansetts vara möjliga att skriva separat och båda forskarna har 

bidragit lika mycket till dessa. Det delade författarskapet har inneburit ökade möjligheter till 

diskussion och reflektion över studiens olika delar och dess utformning. 

Disposition 

I kapitel två kommer studiens metod, urval, tillvägagångssätt och den kvalitativa 

innehållsanalysen att presenteras samt etiska reflektioner och kvalitetskriterier för kvalitativ 

forskning. I kapitel tre presenteras tidigare forskning inom ämnet som senare kommer 

användas för att styrka och problematisera resultatet. I kapitel fyra presenteras empirin från 

intervjuerna utifrån de kategorier som framkommit under den kvalitativa innehållsanalysen. I 

kapitel fem analyseras empirin för att slutligen presentera det tema som framkommit med 

hjälp av ett antal punkter. Analysen kommer även ställas mot tidigare forskning i detta 

kapitel. I kapitel sex finns slutdiskussionen där studiens resultat diskuteras. Förslag på vidare 

forskning kommer avslutningsvis att ges. Längst bak i uppsatsen återfinns referenslista samt 

bilagor. 
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METOD 

Följande kapitel beskriver den vetenskapliga processens gång. Val av datainsamlingsmetoder, 

urvalsförfarande, tillvägagångssätt, den kvalitativa innehållsanalysen, etiska reflektioner och 

metodologiska reflektioner kommer här nedan att presenteras. 

Val av datainsamlingsmetoder 

Med anledning av att det har forskats i väldigt liten grad om detta fenomen valdes en 

utforskande/explorativ ansats till denna studie. En utforskande/explorativ ansats är enligt 

Rosengren & Arvidson (2002) lämplig att använda när vetskapen om ett fenomen är nästintill 

obefintlig. De menar vidare att användandet av en kvalitativ metod i form av intervjuer är ett 

bra förfaringssätt för att närma sig och undersöka ett sådant fenomen. För att på ett relevant 

sätt fånga upp socialsekreterares upplevelser av att ömma och kämpa extra mycket för vissa 

klienter användes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av 

intervjumetod tillåter ett stort mått av frihet i utformandet av svaren för intervjupersonen. Vid 

semistrukturerade intervjuer utformas en intervjuguide med förhållandevis specifika teman 

som ska beröras under intervjutillfället. Frågorna i denna behöver dock inte ställas i den 

skrivna ordningen och forskaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor genom att anknyta 

till någonting intervjupersonen säger. I och med detta är det i stor grad intervjupersonen som 

styr innehållet i intervjun inom ramen för forskarens uppsatta teman. Detta ökar forskarens 

möjligheter att närma sig och förstå det studerade fenomenet (Bryman, 2011). 

Till följd av att det inte finns speciellt mycket forskning kring socialsekreterares upplevelser 

av att ömma och kämpa extra mycket för vissa klienter har ingen teori kunnat appliceras på 

resultaten av denna studie. Resultaten kopplas därför istället till tidigare forskning i 

analyskapitlet. Den tidigare forskning som studerats har dels hämtats från databasen 

Academic Search Elite (EBSCO) samt tillhandahållits av handledare. 

Urvalsförfarande 

Denna studie handlar om socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten. Det enda kriteriet 

för deltagande var att socialsekreterarna arbetade med att utreda vuxna, det fanns alltså inget 

kriterium att dessa skulle ha ömmat och kämpat extra mycket för vissa klienter. Anledningen 

till att socialsekreterare som arbetar med barn, ungdomar och familjer uteslutits var för att 

deras arbete oftast omfattar ett större nätverk av personer. Fokus i denna studie ligger på 

relationen mellan socialsekreteraren och den enskilda klienten. 

Socialtjänsten i två större städer (www.skl.se) i norra Sverige valdes ut.  För att få tag på 

respondenter inom ramen för studiens kriterier, på respektive ort, användes ett kedjeurval. 

Kedjeurval är ett slags bekvämlighetsurval som innebär att forskaren tar kontakt med personer 

som sitter på relevant information för forskningsfrågan. Därefter hänvisar dessa personer 

vidare till andra relevanta personer. Tack vare denna kedjeeffekt kan forskaren få tag på 

respondenter som i annat fall hade varit svåra att komma i kontakt med (Bryman, 2011; 

Perlinski, 2009). I den ena staden togs den initiala kontakten via telefon med en 

vuxenutredare inom individ- och familjeomsorgen. Personen i fråga tackade ja till deltagande 
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och hörde runt bland sina medarbetare för att sedan återkoppla med namn och nummer till 

ytterligare en person som var intresserad av att delta. För att få kontakt med respondenter i 

den andra staden kontaktades en person som gav namnförslag på några av vuxenutredarna 

verksamma där. Dessa vuxenutredare kontaktades via mejl varav en tackade ja till deltagande 

och den andra tog kontakt med oss då hon hört talas om studien från en av kollegorna som fått 

mejl med förfrågan om deltagande. Sammanlagt intervjuades fyra socialsekreterare varav 

samtliga var kvinnor. Tanken bakom valet att intervjua socialsekreterare i två olika städer var 

att kunna få en bredare bild av huruvida det förekommer att socialsekreterare ömmar och 

kämpar extra mycket för vissa klienter. Genom insamling av empiri från två olika städer blir 

resultatet inte knutet till en specifik arbetsplats. 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjutillfällena utformades en intervjuguide (se Bilaga 2) med frågor ordnade efter 

fem olika teman; Bakgrundsinformation, Mötet med klienten, Klienter du ömmat och kämpat 

extra mycket för, Inverkan på arbetet med klienten och Vilken betydelse det haft i efterhand. 

Intervjuerna tog mellan 38-53 min. I en av intervjuerna frångicks intervjuguiden till viss del 

då socialsekreteraren inte ansåg sig ha haft klienter som hon ömmat och kämpat mer för. Med 

syfte att kunna analysera intervjumaterialet spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en 

diktafon och transkriberades därefter. Bryman (2011) menar att en fullständig redogörelse av 

de utbyten som ingått i varje intervju måste göras om man i analysen är intresserad av att få 

med både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det. Intervjuerna transkriberades i sin 

helhet dock plockades vissa utfyllnadsord bort för att göra sammanhanget i texten tydligare. 

Detta påverkade inte texternas innebörd. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Vid analystillfället användes kvalitativ konventionell innehållsanalys. Denna analysform går 

ut på att upprepade gånger läsa igenom intervjutexterna för att sedan plocka ut 

meningsbärande enheter och bryta ner till kondenserade koder. De meningsbärande enheter 

och koder som plockas ut representerar den manifesta nivån i texten, det vill säga det som går 

att utläsa i klartext. Detta görs för att få ut det mest kärnfulla i texterna. Koderna genererar in 

sin tur kategorier och utifrån innehållet av dessa framträder studiens tema. Temat 

representerar den latenta nivån, det består av den röda tråd som löper genom intervjutexterna, 

med andra ord det underliggande budskapet i dessa (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & 

Shannon, 2005). Exempel på kodningsförfarande visas i Figur 1 på följande sida. Till vänster i 

figuren visas exempel från den grupp av koder som resulterade i den kategori som visas i 

mitten av figuren. Denna kategori tillsammans med resterande kategorier som framkom under 

kodningsförfarandet resulterade i studiens tema som går att utläsa till höger i figuren. 

Kodningsmodellen återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 
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Figur 1: Illustration över kodningsprocessen. 

         Koder 
   

Kategorier 
   

Tema 

         
         Stred för klienten 

        Hoppet ökar viljan att kämpa 

       
  

Lång kontakt 

       
Att ömma och kämpa för sina 

Personkemi 

   
  

   
klienter är naturligt men ibland 

Rätt i tid 

   
Vissa klienter har social- 

   
möter socialsekreterare klienter 

Att hålla fast och inte ge upp 

   
sekreterarna ömmat och 

   
som betyder extra mycket. 

Inse att klienten har betydelse 

   
kämpat mer för än andra 

   
Relationen betonas som 

Ömmat mycket för många 

   
  

   
avgörande i klientarbetet men 

Blir ibland för nära 

       
har sina upp- och nergångar 

Vilja ta extra hand om 

       
  

Någonting som gör att man 

        gillar dem 

         

Innehållet i materialet från de fyra intervjuerna genererade sju kategorier. I empirikapitlet 

presenteras kategori 1-3 tillsammans då de utgör en övergripande presentation av 

vuxenutredarnas arbete. Dessa tre kategorier svarar inte på studiens frågeställningar men de 

behövs för att förstå i vilken kontext fenomenet utspelar sig. De övriga fyra kategorierna 

presenteras var för sig. För att styrka det analyserade materialet används citat från 

intervjuerna. Alla socialsekreterare finns representerade i samtliga kategorier och citat har 

hämtats från alla intervjuer där citaten tillåter vuxenutredarnas egna röster att komma fram. 

De citat som bäst beskriver viktiga delar i respektive kategori har valts ut. En del av dessa 

citat har putsats till i form av att utfyllnadsord och dylikt har plockats bort. 

Etiska reflektioner 

I lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser 

som avser att skydda den enskilda individen och respekten för människovärdet vid forskning. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet tog i mars 1990 fram forskningsetiska 

principer i syfte att skydda både forskare och forskningsdeltagare. Det grundläggande 

individskyddskravet som finns inom svensk forskning, som syftar till att skydda 

forskningsdeltagarna, kan konkretiseras i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 

etiska principer har beaktats i denna studie och består av följande. Informationskravet som 

uppfylls genom att intervjupersonerna informeras om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet som innebär 

att intervjupersonerna själva bestämmer om de vill delta, hur länge och på vilka villkor detta 

sker. Konfidentialitetskravet innebär att studiens deltagare informeras om att personuppgifter 

behandlas anonymt och att ingen obehörig kommer att kunna ta del av dessa. Samt att 

materialet kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda individer ej kommer att kunna 

identifieras. Det fjärde och sista är nyttjandekravet som innebär att deltagarna informeras om 

att det insamlade materialet enbart kommer användas i forskningssyfte (ibid.). För att skydda 

forskningsdeltagarna i denna studie innehåller det slutgiltiga resultatet inga namn på de 
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personer som ingått. Citaten som används i analyskapitlet har i de fall det varit nödvändigt 

gjorts om för att hindra igenkänning. Med anledning av att socialsekreterarna i denna studie är 

verksamma i två större städer i norra Sverige så är risken att en specifik socialsekreterare ska 

kunna identifieras väldigt liten. Samtliga deltagare i studien var kvinnor. Detta var inte ett 

medvetet val utan berodde på slumpen. Med tanke på att större delen av verksamma 

socialsekreterare inom socialtjänsten är kvinnor sågs ingen anledning att maskera detta 

faktum.  

Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 

Reliabilitet och validitet utgör två viktiga kriterier när det kommer till att bedöma kvalitén i en 

undersökning. Dessa två kriterier är dock mer inriktade på kvantitativ forskning och därmed 

svåra att direkt överföra på en kvalitativ studie. Det finns en del olika ståndpunkter i frågan 

hur reliabilitet och validitet ska mätas i en kvalitativ studie. Vissa författare menar att 

kvalitativa studier bör bedömas utifrån helt andra kriterier (Bryman, 2011). För att läsaren ska 

kunna bedöma kvaliteten i denna studie har de två nämnda kriterierna bytts ut mot två 

motsvarande kvalitativa kriterier. Dessa två kriterier benämns som trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet består av fyra delkriterier i form av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa innebär bland annat att forskaren måste se till att 

resultaten speglar den sociala verklighet som studerats och att det finns täta och fylliga 

beskrivningar av de detaljer som ingår i en studie för att utomstående ska kunna bedöma hur 

pass överförbara resultaten är. Vidare ska det även finnas en fullständig redogörelse av 

forskningsprocessens alla steg och det är dessutom viktigt att forskaren försöker säkerställa att 

han eller hon inte låtit egna värderingar spegla studiens slutsatser (Ibid.).  

Med tanke på att denna studie baseras på enbart fyra socialsekreterares upplevelser av klienter 

som de ömmat och kämpat extra mycket för, och att dessa valdes ut genom ett icke-

sannolikhetsurval, kan överförbarheten av resultaten diskuteras. För att väga upp detta finns 

däremot fylliga beskrivningar av de delar som ingick i studien för att andra ska kunna göra en 

bedömning om resultaten går att överföra till en annan miljö. För att öka studiens pålitlighet 

finns alla steg i forskningsprocessen tydligt beskrivna vilket också ger andra forskare 

möjlighet att utföra en liknande studie i en liknande kontext. Studiens resultat baseras helt på 

socialsekreterarnas egna upplevelser av klienter som de ömmat och kämpat extra mycket för 

och författarnas egna åsikter har därför åsidosatts. Äkthetskriteriet har uteslutits då det inte 

var relevant för denna studie. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Nedan redogörs för tidigare forskning på området. Huruvida socialarbetare ömmat och 

kämpat extra mycket för sina klienter är något som det inte finns särskilt mycket forskning 

kring. Det har däremot gjorts ett antal studier som berör klientrelationen och klientarbetet. Av 

de artiklar som presenteras är den ena resultatet av en svensk studie och resterande artiklar är 

internationella. 

Inledning 

Som tidigare nämnts så har det inte forskats särskilt mycket på om socialsekreterare ömmat 

och kämpat mer för vissa av sina klienter. Fenomenet blir därigenom en aning suddigt och 

knepigt att fånga upp med någon form av teori. Forskare inom socialt arbete har tillfrågats för 

att finna någon form av teoretiskt ramverk men de är alla eniga om att de inte finns några 

specifika teorier som blir tillämpbara på ämnet ifråga. Eftersom denna studie är en explorativ 

sådan så blir det inte aktuellt att finna ett teorietiskt ramverk som bara passar till viss del på 

ämnet. Ett teorival skulle innebära att tyngdpunkten i analysen hamnar på de delar av empirin 

som passar ihop med teorivalen ifråga. Risken är då att viktig empiri hamnar i skymundan. 

Den explorativa ansatsen gör att vi vill ha en öppenhet till det insamlade materialet där 

analysen inte styrs av teorival. På grund av detta blir den tidigare forskning som presenteras i 

detta kapitel det enda alternativet till ett teoretiskt ramverk för ämnet. Mängden forskning är 

inte speciellt stor och berör klientrelationen och förutsättningarna för klientarbetet. 

Presentation av tidigare forskning 

Perlinski et al. (2012) genomförde en blandstudie av individ och familjeomsorgen inom tre 

socialtjänster i Sverige där ett av syftena var att undersöka vilka metoder socialsekreterare 

använde sig av i sitt arbete. I studien framkom att det var vanligare att socialsekreterare 

använde sig av ospecifika metoder i arbetet med klienter. De specifika metoderna användes 

ofta väldigt fritt där socialsekreterarna blandade olika stilar och metoder med varandra. Vissa 

socialsekreterare improviserade mer snarare än att använda någon form av metod. 

Socialsekreterarna beskrev många metoder som specifika trots att de i själva verket inte var 

det. Det framkom avslutningsvis att socialsekreterarna lade större vikt vid relationen och 

klientens tillit till dem framför användandet av specifika metoder.  

Dybicz (2012) diskuterar i sin artikel en förändring i hur socialt arbete utformas. Tidigare har 

klientarbetet grundats på den naturvetenskapliga modellen av att studera, diagnostisera och 

slutligen behandla. Socialarbetaren har setts som experten och den som sitter på svaren för 

vad klienten behöver. Att känna omtanke för klienten har setts som en mindre viktig del i 

själva behandlingen och professionalitet har varit det som betonats. Det har börjat ske en 

övergång där klienten ses som expert och den som sitter på resurserna för att förändra sitt liv. 

Behandlingsmetoder där klienten ses som den som har svaren har börjat bli mer och mer 

framträdande. Dybicz menar att det även har börjat uttryckas allt mer att det är viktigt att visa 

omtanke för sina klienter som en central del i behandlingsprocessen. Tidigare har diskussioner 

förts kring att inte komma för nära sina klienter då relationen i sådana fall kan riskera att 
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övergå till en vänskapsrelation. Detta är något som alltmer börjat ifrågasättas. Relationen till 

klienten påverkas fortfarande av den professionella kontexten men det diskuteras alltmer att 

detta att vara en vän för klienten är något som kompletterar den professionella kontexten 

snarare än underminerar den.  

Walker (2008) diskuterar vikten av kommunikation i socialt arbete ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv och hur anknytningsmönster påverkar hur människor 

hanterar motgångar och bristningar i relationer. Att bristningar uppstår är oundvikligt men det 

som är av vikt är om och hur relationen sedan klarar av att återuppbyggas. Walker menar att 

det är viktigt att socialarbetare är medvetna om dessa anknytningsmönsters inverkan på hur de 

själva bemöter klienter likväl som att det påverkar hur klienter bemöter och uppfattar dem i 

relationen. Socialarbetare bör ha i åtanke att klienterna de möter ofta kommer från de mest 

sårbara delarna av samhället där många har genomgått traumatiska upplevelser. Detta gör att 

sannolikheten att de varit med om bristningar som inte återuppbyggts är väldigt stor och att 

det därigenom gör dem mer sårbara för att inte känna sig hörda och missförstådda. 

Socialarbetare ställs ofta inför situationer i förhållande till klienter där bristningar och 

motgångar inträffar vilket kan leda till en ökad känsla av frustration och stress om 

relationerna inte repareras. Walker utgår även ifrån Peter Fonagy’s idéer om reflekterande 

funktion vilket handlar om förmågan att tänka flexibelt kring ens egna tankar och känslor 

likväl som andras. Reflekterande funktion innehåller inte bara förmågan att vara empatisk 

utan det handlar även om en medvetenhet kring våra mentala processer, tankar och känslor. 

Vid stress så försämras vår förmåga att tänka reflekterande och det är därför viktigt att 

socialarbetare är medvetna om detta. De klienter socialarbetare kommer i kontakt med 

berättar ofta svåra historier och har antagligen mötts av många situationer tidigare där de inte 

blivit hörda eller sedda. Socialarbetarna behöver ha en förståelse för att klienterna de möter 

kanske inte har en fungerande reflekterande funktion. Det är därför fördelaktigt om 

socialarbetare har en väl utvecklad reflekterande funktion där de kan sätta sig in i klienternas 

situation för att etablera en fungerande kommunikation. Walker betonar vikten av att 

socialarbetare ska få möjlighet att ventilera sina erfarenheter av svåra klientkontakter för att 

de inte ska bära med sig dessa i sitt arbete. Att de ska kunna prata om deras upplevelser av 

förvirring, rädsla, smärta och tillfredställelse. Detta för att de ska få en möjlighet att reflektera 

över sitt arbete och vilken effekt det har på dem för att kunna bibehålla goda förutsättningar 

att bemöta klienter på ett bra sätt och därigenom upprätthålla en god och fungerande 

kommunikation med dem. 

Alexander & Charles (2009) genomförde en kvalitativ studie i Kanada av socialarbetares 

erfarenheter av att ta emot omtanke från sina klienter. I studien framkom att socialarbetarna 

var medvetna om att klienterna hyste omtanke för dem och att denna känsla var ömsesidig. De 

kunde även beskriva verbala och handgripliga handlingar från klienterna som visade på att de 

hyste omtanke för socialarbetaren. Denna ömsesidiga relation till klienterna var något som de 

såg som något positivt. Socialarbetarna som deltog i denna studie var medvetna om att den 

öppenhet de hade inför en ömsesidig nära relation med sina klienter gick emot normerna som 

föreskrevs för socialt arbete som varnade för detta dubbla förhållande. Att både ha en 

professionell relation men även en vänskaplig sådan. Fynden från denna studie indikerade en 
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frånkoppling från hur socialt arbete lärdes ut och hur det såg ut i verkligheten för verksamma 

socialarbetare. Det skapade en svår sits för socialarbetarna där de fångats mellan 

professionella ideal och de relationer de faktiskt hade med sina klienter. Det uttrycks att dessa 

nära relationer i många lägen hade fyllt ett syfte för själva behandlingsarbetet och att det varit 

ofrånkomligt i vissa lägen för dessa socialarbetare att skapa en nära och ömsesidig relation till 

sina klienter.  

Ribner & Knei-Paz (2002) genomförde en narrativ studie i Israel. Syftet med studien var att ta 

del av klienters beskrivningar av en framgångsrik hjälprelation i ett försök att ytterligare 

tydliggöra vad klienter upplevde att en lyckad intervention bestod av. I berättelserna framkom 

att relationen till socialarbetaren var det som var mest avgörande för en framgångsrik 

hjälprelation. Det var tydligt att det lyckade resultatet ansågs vara knutet till den specifika 

socialarbetaren klienten hade haft kontakt med. Den specifika socialarbetaren klienten ifråga 

mött var för intervjudeltagarna någon som de känt en extra närhet till och socialarbetarna 

beskrevs som en syster, mor eller vän. Två huvudsakliga områden som hade betydelse i 

relationen mellan socialarbetare och klient framkom i berättelserna. Inom det ena området 

beskrevs faktorer som skapade en känsla av jämlikhet vilket inkluderade aspekter såsom 

kärlek, vänskap och rättvis behandling. Upplevelsen av socialarbetaren som en vän snarare än 

en expert var väldigt viktigt för dessa klienter. Det andra området berörde att relationen med 

socialarbetaren borde innehålla komponenter såsom flexibilitet, personkemi, tur och att 

socialarbetaren var beredd att anstränga sig lite extra för dem. Att begreppet tur var med 

handlade om att klienterna inte haft möjligheten att välja sin socialarbetare och att det var 

slumpen som gjort att de fått just dessa socialarbetare som de utvecklat en så bra kontakt med. 

Ribner & Knei-Paz menar att det utifrån denna studie kunde konstateras att den 

mellanmänskliga relationen till socialarbetaren hade haft betydelse för dessa klienters 

upplevelse av en framgångsrik hjälprelation.  

Knei-Paz (2009) genomförde en studie med syfte att identifiera väsentliga faktorer i 

skapandet av en positiv upplevelse av en intervention där socialarbetare och familjer i nöd 

varit inblandade. Både socialarbetare och klienter som deltog i studien betonade att det nära 

band de utvecklade till varandra hade en avgörande faktor i upplevelsen av ett lyckat 

behandlingsarbete. Känslor av närhet och tillit var viktiga faktorer. Klienterna upplevde trots 

sina svårigheter förändringar i sin självbild och i familjerelationerna som ett resultat av 

bemötandet från socialarbetaren. Socialarbetarna bekräftade detta nära band till klienterna 

men för deras del var det svårt att prioritera klienterna på det sätt de velat på grund av hög 

arbetsbelastning, byråkratiska begränsningar och strama budgetar. Bandet var något viktigt 

och signifikant för både socialarbetare och klienter. Det särskilda band socialarbetarna 

upplevde till dessa klienter motiverade dem i sitt arbete. Klienterna beskrev socialarbetarna 

som varma, äkta och omtänksamma. Bandet dem emellan blev ett personligt sådant. Så även 

om socialarbetarna var verksamma inom byråkratiska ramar kom engagemanget för dessa 

klienter från den nära och personliga relation som de utvecklat. Knei-Paz uttrycker i sin 

artikel vikten av att ge relationen till klienten det erkännande som den behöver som en vital 

del i behandlingsarbetet. Tilliten ska inte sättas till enbart detta band men det bör inbäddas i 

en allomfattande terapeutisk intervention.  
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Reflektion över tidigare forskning 

I tidigare forskning framkom det att relationen utgjorde en central del i socialt arbete för 

socialarbetarna likväl som för klienterna ifråga. Det lades stor vikt vid en väl fungerande 

kommunikation i arbetet där socialarbetarna behövde vara medvetna om klientens 

förutsättningar och förmågor. Socialarbetaren behövde också vara medveten om sina egna 

begränsningar och sätt att hantera olika situationer för att kunna bemöta klienterna på det sätt 

som de förtjänade. Det hade skett en övergång gällande synen på vem som satt på kunskapen 

om vad klienten behövde där klienten alltmer började ses som expert. I tidigare forskning har 

det framkommit att klienter tyckte att relationen till socialarbetaren haft en avgörande 

betydelse för upplevelsen av en framgångsrik hjälprelation. Relationen till socialarbetaren 

upplevdes som mer nära än den mellan klient och yrkesutövare där tillit, jämlikhet och extra 

engagemang var viktiga delar. Det framkom även att denna nära relation var ömsesidig där 

socialsekreterarna var medvetna om att klienterna ömmade för dem.  

Den tidigare forskning som presenteras i denna studie redogör för olika aspekter av relationen 

mellan klient och socialarbetare ur såväl klientens som socialarbetarens perspektiv. Det 

antyds att relationen är något ömsesidigt där ett extra engagemang från socialarbetaren ses 

som en positiv företeelse. Tidigare forskning möjliggör därigenom för att i denna studie 

eventuellt kunna styrka och problematisera delar av det som framkommer i empirin.   
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EMPIRI 

I följande kapitel redovisas intervjuerna med socialsekreterarna. Dessa bygger på den 

semistrukturerade intervjuguide som utformades utifrån studiens tema och frågeställningar.  

Intervjuerna analyserades med hjälp av en konventionell kvalitativ innehållsanalys. Under 

rubriken ”Att arbeta som vuxenutredare” presenteras socialsekreterarnas sammantagna 

berättelse om hur arbetet är utformat. Därefter presenteras de fyra kategorier som framkom 

under kodningsförfarandet. Koder, kategorier och tema går även att finna i bifogad 

kodningsmodell (se Bilaga 1).  

Innehållsanalys 

De koder som kom fram under innehållsanalysen genererade sju kategorier som visar på den 

manifesta nivån i intervjuerna. Tre av dessa slogs samman för att presentera utifrån vilket 

sammanhang socialsekreterarna befinner sig i under rubriken ”Att arbeta som vuxenutredare”. 

Kvar blev fyra kategorier och dessa var ”Vissa klienter har socialsekreterarna ömmat och 

kämpat för mer än andra”, ”Relationen kan gå upp och ner och det är inte alltid enkelt”, ”Det 

är bådas relation” & ”Avslut som något naturligt där guldkornen blir en drivkraft i framtida 

klientrelationer”. 

Att arbeta som vuxenutredare  

Ett stimulerande och varierande arbete med klienten i fokus. 

Ja jobba då som socialsekreterare här på vuxenenheten 

socialtjänsten. Å då jobba man med utredning å man jobba med 

insatser av olika slag. Alltså, om folk behöver åka på behandlingshem 

eller öppenvård eller kontaktpersoner.. Å så följ vi upp hur de gå. 

De bli ju extra intressant me dom här som är lite komplicerade. Alltså 

dom som kom hit, de ä ju väldigt sällan ska ja säga, men dom som 

kommer hit och söker hjälp och vi utred å så beviljar vi en insats å så 

gåre som bra. Men de ä ju ingen utmaning i de. De ä ju de som är 

svåra som blir utmaningen. 

Socialsekreterarna som deltog i studien hade varit yrkesverksamma i 11-18 år. Alla hade 

alltså lång erfarenhet av att arbeta som socialsekreterare och samtliga arbetade med att utreda 

vuxna. Som vuxenutredare mötte de vuxna från 21 år och uppåt. Ofta handlade det om olika 

former av missbruksproblematik men det hade även blivit vanligare med klienter som hade 

psykiska bekymmer. Vuxenutredarna var alla eniga om att de arbetade med dem som har det 

sämst i samhället. Arbetsuppgifterna var väldigt varierande, det kunde handla om samtal, 

hembesök, dokumentation, beslutsfattande, samarbete med andra myndigheter och en del 

administrativa uppgifter. Ibland kunde det även bli aktuellt med anhörigkontakt, trots att 

klienterna var vuxna. Vuxenutredarnas arbete utgick ifrån ansökningar och anmälningar där 

beslut sedan fattades kring eventuella insatser. Insatserna handlade ofta om vård och 

behandling av olika slag. Oftast var insatserna frivilliga men i vissa fall kunde det bli aktuellt 
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med tvångsvård enligt LVM, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. På de 

arbetsplatser där dessa socialsekreterare var verksamma fanns det särskilda socialsekreterare 

som arbetade med ekonomiskt bistånd för klienterna och detta blev därför inte något som 

vuxenutredarna ansvarade för. På båda arbetsplatserna användes MI (motiverande intervju) 

och lösningsfokus. Däremot hävdade en av intervjupersonerna att hon inte använde sig av 

några specifika metoder i sitt möte med sina klienter. Samtliga deltagare i studien trivdes 

verkligen med sitt arbete. De gillade utmaningar och upplevde komplicerade arbetssituationer 

som stimulerande. Vissa dagar kunde vara väldigt stressiga och ingen dag var den andra lik. 

En av socialsekreterarna i studien beskrev arbetet som ett ensamjobb. Hon upplevde att hon 

kunde arbeta lite efter eget behag och att hon inte alls hade särskilt mycket insyn i hur 

arbetskollegorna arbetade. Däremot poängterade hon att i situationer där LVM blev aktuellt så 

arbetade de alltid två och två. De andra socialsekreterarna i studien menade snarare på att de 

hade mycket stöd från kollegor och kände att de alltid hade någonstans att vända sig om de 

behövde hjälp. Även om de arbetade enskilt med klienterna så skulle detta arbete inte stå och 

falla med en person om något skulle hända. Två av socialsekreterarna berättade att en del i 

klientarbetet handlade om att bygga nätverk kring klienten för att förbygga att denne ramlade 

mellan stolarna. Socialsekreterarna beskrev sitt arbete som att de var klienternas yttersta 

skyddsnät i samhället. 

Viktigt med ett öppet sinne och ett gott bemötande men samtidigt minnas att man inte kan 

hjälpa alla. 

Jamen hälsar dom välkommen och se till å va liksom, va ska man 

säga, se till å va trevlig så dom förstår att, alltså de är ju viktigt att 

dom förstår att jag är att lita på. Att ja inte kommer att jäklas med 

dom på nåt sätt. Och ibland kommer jag ju in i situationer som inte 

alls är så jätteroliga utan då är de ju mer att man får säga ursäkta, 

sorry att ja är här, jag förstår att du inte heller tyck att de här är 

roligt. 

Man måst ju som va realist i de här jobbet. Å man kan int hjälpa alla. 

Så äre ju bara. Å vi gör våra försök å nå man inte fram så nå man int 

fram, så kan de ju va. 

Ja ä jättedålig på å koppla bort jobbet. Ja jobba dygnet runt säg jag. 

Får inte lön för det, men i alla fall (skrattar).  

Samtliga av socialsekreterarna i studien var eniga om att ett gott bemötande var A och O i 

deras arbete. En av socialsekreterarna beskrev det som att det var allas socialtjänst och att 

klienterna skulle känna sig välkomna då de kom dit. Hon menade att det var de 

yrkesverksammas uppgift att ge en positiv och seriös bild av socialtjänsten. Effektiv 

handläggning var därför något en av de andra socialsekreterarna uttryckte som viktigt. Att 

klienterna inte skulle behöva vänta på att få en insats som helst skulle behöva träda i kraft 

direkt. Socialsekreterarna beskrev sig själva som ett verktyg i arbetet med klienterna men 

påpekade att de måste få någon form av mandat från klienten för att kunna hjälpa. Att bygga 
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ett förtroende tillsammans med klienten var därför viktigt. De som professionella var tvungna 

att visa att de var nyfikna på klientens historia och det som denne kom med. Att de visade 

respekt för klienten och dennes situation var en annan sak som samtliga socialsekreterare 

poängterade. Klienten sågs som experten på sin situation och det var viktigt att som 

socialsekreterare komma ihåg att de inte kunde veta allt. En av socialsekreterarna beskrev 

vikten av att ha respekt för klientens situation då hon menade på att det kunnat drabba vem 

som helst. Hon menade att ingen kunde vara säker på att gå genom livet utan att råka ut för 

problem. Tydlighet, ärlighet, engagemang och förståelse var viktiga egenskaper som en 

socialsekreterare borde besitta. Även förmågan att få klienten att känna sig bekväm trots sin 

situation och att vara tillgänglig för klienten. Humor var en egenskap som en av 

socialsekreterarna uttryckte som viktig i klientrelationen. Att kunna skoja och skratta 

tillsammans ansåg hon vara behövligt i samarbetet med klienten. Rättvisa, likabehandling och 

ett professionellt förhållningssätt poängterades som viktiga egenskaper av en av 

socialsekreterarna. Yrket som socialsekreterare innefattade en maktposition gentemot 

klienterna som de mötte. Det blev därför viktigt att ha detta i åtanke och att makten inte 

utnyttjades på ett felaktigt sätt. Socialsekreterarna menade på att deras uppgift inte bestod i att 

vara en mamma för klienterna utan att möta dem med respekt och behandla dem som vuxna. 

Relationen till sina klienter borde inte bli för personlig utan man borde komma ihåg att vara 

professionell. Som socialsekreterare var det också viktigt att minnas att de inte kunde hjälpa 

alla som de mötte utan en realistisk syn på att hjälpa borde finnas. En av socialsekreterarna 

beskrev att hon hade svårt att koppla bort jobbet och tog med det hem. Det var viktigt att 

komma ihåg att det inte gick att rädda någon genom kontroll. Klientens rätt till 

självbestämmande skulle styra arbetet men socialsekreterare kunde genom sin yrkesroll 

försöka motivera klienten till förändring. 

Klienterna har olika förutsättningar och vill bli tagna på allvar i sitt sökande efter hjälp. 

Dom allra flesta ä jätterädda å nervösa å förbannade en del å.. De ä 

ingen som ä likgiltig å komma första gången till socialtjänsten, 

verkligen inte. De finns ingen som ä blassé första gången. 

Men min grej blir ju där liksom att se han som en fullt kapabel vuxen 

person, och ta hit han å säga tjena, hur tänk du runt saker å ting. Å 

vänta på att han hinner prata klart iställe för att prata åt han å säga 

såhär å såhär måste du göra. Att behandla den här personen som 

vuxen. 

Klienterna som socialsekreterarna mötte hade alla olika förutsättningar. Det kunde handla om 

små problem likväl som stora där förväntningarna på vilken hjälp de ville ha kunde variera. 

Det kunde exempelvis handla om klienter som hade ramlat mellan stolarna och inte visste vart 

de skulle vända sig. Multiproblem, kroniker och hopplösa fall var några av de ord som 

socialsekreterarna i studien använde för att beskriva en del av de knepigare klienterna som de 

mötte. Vissa klienter hade ett väl fungerande socialt nätverk runtomkring sig medan andra 

inte hade något alls. En del klienter var mer socialt kompetenta än andra och hade lättare att 

knyta kontakter med privata likväl som professionella aktörer. Det som alla klienter hade 
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gemensamt var att de ville ha hjälp och att ingen av dem var likgiltig inför sitt första besök 

hos socialtjänsten. De kanske var nervösa och rädda eller bar på fördomar kring vad 

socialtjänsten var och gjorde. Många blev förvånade över att det fanns så mycket hjälp att få. 

Socialsekreterarna menade att samhällets bild av socialtjänsten var ganska negativ där 

kunskapen om vilken hjälp som faktiskt erbjöds inte var så stor. 

Vissa av klienterna som socialsekreterarna mötte hade utfört förkastliga handlingar men 

socialsekreterarna upplevde att det fanns något gott i alla. En del klienter beskrevs som mer 

lättjobbade än andra då de var mer drivna att vilja ha hjälp. En av socialsekreterarna som 

deltog i studien menade att unga klienter tog för sig mer än vad de äldre gjorde. De yngre 

levde ett livsfarligt liv på ett annat sätt än de äldre och de trodde att de var odödliga. Men 

samtidigt hade socialsekreteraren så mycket mer att locka med då de yngre hade hela livet 

framför sig i kontrast till de äldre som kanske redan hade förlorat allt. Socialsekreterarna 

upplevde att klienter ville bli respekterade, hörda och känna att de hade möjligheten att berätta 

sin historia. Att de ville känna att de hade rätt att välja vilken hjälp de ansåg sig behöva och 

att de var delaktiga i processen. Samtidigt var klienterna tvungna att respektera att deras 

önskemål kanske inte alltid gick att uppfylla. Klienter skulle ha rätten att byta handläggare om 

de kände att det inte fungerade, likväl som att de hade rätt att behålla samma handläggare vid 

ny kontakt med socialtjänsten. Det kunde dock vara svårt för klienter att ge kritik då de kunde 

uppleva sig vara i en beroendeställning gentemot socialsekreteraren ifråga. 

Kategori 1: Vissa klienter har socialsekreterarna ömmat och kämpat mer 

för än andra 

Exempel på koder inom denna kategori var: Stred för klienten, hoppet ökar viljan att kämpa, 

lång kontakt, haft dem lite i knät, mer engagerad, personkemi, rätt i tid, att hålla fast och inte 

ge upp, gullpojkar, inse att klienten har betydelse, en viktig kugge i processen, ömmat mycket 

för många, fastnat mer för vissa, blir ibland för nära, vilja ta extra hand om, någonting som 

gör att man gillar dem. Följande citat tydliggör detta: 

Å ja minns att jag var i princip nästan i tårarna till sist me min chef 

och sa; alltså han måste ju, vi måste ju satsa nu när de här går så bra. 

Å hon ba, ja. Jamen till sist så blev de ju så att han fick vara kvar, och 

han var kvar.. tror han blev kvar i åtta månader eller nånting på det 

här behandlingshemmet. Men de är en sånhär situation jag tänker att 

jag stred verkligen för han, alltså ja tänkte verkligen att nä jäklar nu 

ska ingen komma, ingen ska kunna komma å säga att han inte ska få 

vara kvar när han behöver vara kvar. 

Så no hare ju funnits sånna personer som va het he, ha betytt lite extra 

å man ha lärt känna varann lite på ett kanske speciellt sätt. 

Men även om man spontant kan tycka om en person direkt man träffar 

dom så blir de ju inte riktigt på de här sättet innan man har haft en 

lite längre relation […] ibland kan de ju bli först när man blir riktigt 

orolig för nån som man inser att; faan, jag bryr mig ju. 
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Bland alla klienter som dessa socialsekreterare hade träffat så fanns det dem som stack ut. 

Klienter som de hade stridit mer för och som de verkligen hade tyckt om. En av de som deltog 

i studien ansåg inte att det fanns klienter hon ömmat mer för än andra. Hon berörde under 

intervjun att det fanns klienter hon beskrev som gullpojkar men ville inte gå djupare in på vad 

det hade för betydelse. Koder från intervjun med henne finns med i denna kategori men 

hennes beskrivningar var lite mer allmänna än de övrigas. Hon menade på att hon tyckte om 

nästan alla sina klienter. Övriga socialsekreterare har beskrivit specifika klienter men pratade 

även om klienter de ömmat mer för i mer generella termer. Det hade ofta handlat om klienter 

som de hade haft lång kontakt med. Detta med lång kontakt var vanligt för vuxenutredarna då 

de ofta arbetade med klienter under flera år. Klienterna hade ofta haft omfattande problem där 

missbruksproblematik varit inräknat. Någon specifik kategori, såsom köns- eller 

ålderstillhörighet, av klienter framkom det inte att det hade handlat om. De var däremot eniga 

om att vissa klienter minns de lite extra. I dessa fall hade de upplevt sig själva som en viktig 

person för klienten där det hade varit viktigt att stå fast och inte ge upp. Klienterna beskrevs 

som lätta att tycka om och att socialsekreterarna periodvis hade haft en tät kontakt med dessa 

klienter. Gemensamma intressen hade för en av socialsekreterarna spelat in i detta. En 

förmåga att relatera till klienterna uttrycktes också som viktigt när det gällde dessa klienter. 

Däremot menade den socialsekreterare som inte ansåg sig ha haft klienter hon ömmat extra 

för att hon prioriterade unga vuxna i sitt arbete. Det var också dem hon jagade och kämpade 

mer för. En annan socialsekreterare beskrev det som att hon hade haft en av klienterna lite i 

knät då klienten inte haft någon annan att tillgå. Det fanns något hos dessa klienter som gjorde 

att socialsekreterarna hade tyckt om dem lite extra. Personkemin spelade in i detta och att 

socialsekreterarna ömmar lite mer för dem gjorde också att de blev mer engagerade i sitt 

arbete och att kontakten blev mer känslomässig. Det blev därför också jobbigt känslomässigt 

om det gick dåligt för klienten. I vissa fall så kunde det vara först när det uppstod en situation 

som gjorde socialsekreteraren riktigt orolig som hon insåg att klienten betytt mer än vad hon 

trott. Det kunde då uppstå en vilja att ta extra hand om den klienten eller en känsla av att 

nästan vilja ta hem klienten för att rädda denne. Hopp om förändring hos klienten påverkade 

också viljan att kämpa för denne. I vissa fall kunde det vara så att klienten inte hade någon 

annan vilket ledde till att socialsekreteraren blev en väldigt viktig person för denne och detta 

kunde ibland vara svårt att hantera. En av socialsekreterarna beskrev att hon inte ville göra sig 

viktigare än hon redan var för vissa av sina klienter då detta kunde skapa en betungande 

känsla. 

Kategori 2: Relationen kan gå upp och ner och det är inte alltid enkelt 

Exempel på koder inom denna kategori var: inte alltid stridit, perioder av hopplöshet, 

relationen upp och ner, ogillad periodvis, ibland bråkar man, motgångar, kommer ingen vart, 

jobbigt att vara för viktig, svårare att relatera till vissa, tar längre tid att tycka om, känna att 

jag gjort vad jag kunnat, inte nå fram, balansgång. Följande citat tydliggör detta: 

Om man skull göra nån liknelse tänk ja såhär att de ä ju inte alltid 

kärlek vid första ögonkastet. Vissa personer är kanske för mig svårare 

att.. relatera till.. eller tycka om helt enkelt. Men när ja, å de vet ja ju 

att de ä så.. men när ja titta på min klientlista. Så tyck ja ju om 
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allihop. […] För de finns saker hos alla, som man kan.. eeh.. ja.. men 

en del behöv ja mer tid me.  

Ja kan ju inte känna att jag har stridit i alla dom här åren för han, 

alltså de ha ju som gått lite i perioder. 

Och vi ha ju genom åren chockat en och annan för de händ ju att vi 

bråkar om grejer, jamen där han blir arg och jag blir arg. Ibland så 

bruka ja som tänka att han borde ju inte vara här hos mig. Men sen så 

vet ja som int, vart ska han vända sig då när saker och ting fuckar upp 

sig? För de gör de ju. 

Relationen med klienten kunde gå upp och ner och perioder av hopplöshet förekom i 

klientarbetet. Eftersom att det ofta handlade om långa kontakter så föll det sig naturligt att 

relationen och kontakten, socialsekreteraren och klienten emellan, inte alltid var på topp. 

Socialsekreterarna beskrev att de inte alltid hade stridit för klienterna som de hade ömmat 

extra mycket för utan att det hade gått i perioder. Det kunde handla om motgångar, att de inte 

kom någonvart för att socialsekreteraren inte kände att hon nådde fram till klienten. Periodvis 

kunde det vara så att klienten inte tyckte om socialsekreteraren av olika anledningar. Det 

kunde exempelvis handla om att socialsekreteraren kände sig tvungen att tvångsvårda klienten 

eller att hon hade gjort bort sig på något sätt i dennes ögon. Ibland kunde det hända att 

socialsekreteraren och klienten blev osams av någon anledning. Socialsekreterarna berättade 

att relationen ofta återhämtade sig efter dessa motgångar då klienten i efterhand kanske insåg 

varför det blev som det blev. Relationen kunde på många sätt liknas med en balansgång som 

gungade upp och ner.  

Socialsekreterarna beskrev att vissa klienter tog längre tid att tycka om än andra. På grund av 

att de mötte klienter som kunde vara lite knepiga och svårare att relatera till så var det inte 

alltid lätt att etablera en bra relation. Samtliga socialsekreterare menade dock att de på ett eller 

annat sätt ändå tyckte om sina klienter. I sitt arbete blev socialsekreterarna många gånger en 

viktig person i klientens förändringsprocess. En av socialsekreterarna beskrev att det kunde 

vara jobbigt att vara så viktig för klienten som de faktiskt var ibland. Detta då klienten kanske 

inte hade någon annan att vända sig till. En annan berättade att hon i vissa fall kunde vara den 

enda nyktra personen som klienten hade kontakt med. Med tanke på att det många gånger 

uppstod perioder då klienten föll tillbaka i sina dåliga vanor beskrev en socialsekreterare 

vikten av att känna att man hade gjort vad man kunnat för klienten. Trots att 

socialsekreteraren och klienten hade arbetat hårt så stötte många av klienterna på bakslag 

ibland. 

Kategori 3: Det är bådas relation 

Exempel på koder inom denna kategori var: hitta ett sätt att jobba tillsammans, det är bådas 

relation, på bådas villkor, relationen är ömsesidig, så ett frö, olika danser med olika klienter, 

inte en privat relation, respons, klientens engagemang avgör, föra den andra i förändring, bra 

relation med de flesta. Följande citat tydliggör detta: 



 

18 

 

Nånstans är de ju också så att de är inte bara min relation, de ä ju 

också hans. Och ja menar att han välj å lita på mig och ändå förlåta 

mig när jag gör misstag å att vända sig till mig, de ä ju också en del i 

resultatet. Vi håller på med en dans liksom, och man har olika danser 

med olika klienter.  

Men om man skull fråga henne eller han att då skull ju han säga att 

han ha en väldigt bra relation me mig. Å de skull ja också intyga. 

Å sen äre ju så att om några personer ta för sig lite mer å ring lite 

mer. Ja då blire ju lite mer ett annat engagemang sådär. Så de ä ju 

litegrann upp till dom känn ju ja. Om dom ska få de där lilla extra så 

måst dom ju också ta för se lite mer. Å vilja.  

Socialsekreterarna hade grundinställningen att relationen var en viktig del i arbetet med 

klienten. De var eniga om att relationen var någonting ömsesidigt och på bådas villkor. 

Socialsekreteraren och klienten hittade tillsammans ett sätt att arbeta på och just samarbetet 

var väldigt viktigt. Socialsekreterarna menade på att de hade en bra relation med de flesta av 

sina klienter. Däremot så uttryckte de att olika klienter fick olika hjälp utifrån deras 

individuella behov. En av socialsekreterarna uttryckte att hon inte trodde att det var meningen 

att alla klienter skulle behandlas lika just eftersom att de hade olika behov och förutsättningar. 

En annan socialsekreterare menade på att hon kände mer ansvar för de yngre och lade över 

mer ansvar på de äldre. Det blev tydligt i socialsekreterarnas berättelser att klientens 

engagemang spelade roll i hjälpprocessen och i relationen. De betonade även vikten av att 

komma ihåg att det inte var en privat relation utan en jobbrelation. Socialsekreterarna beskrev 

sig själva som en trygghet för klienten där de hade möjligheten att så ett frö i hopp om att föra 

klienten in i förändring. 

Kategori 4: Avslut som något naturligt där guldkornen blir en drivkraft i 

framtida klientrelationer 

Exempel på koder inom denna kategori var: vikten av bra avslutningssamtal, minns 

guldkornen, avsluta - en rolig stund, lärt sig mycket av klienten, målet är att avsluta, stå på 

egna ben, kontakt trots avslut, stora och små förändringar med individuellt värde, enkelt att 

avsluta, svårt att avsluta, hopp för andra, förändring. Följande citat tydliggör detta: 

Alltså de ä ju klart de känns för mig också. Att de ä ju lite trist. Att så 

fort de gå bra, så då få man int träffa dom nå mer. Asså de ä ju lite 

tråkigt. De gå ju int komma ifrån att man som.. men ja tyck int om att 

ha kvar dom bara för att. För då blire ju för min skull.  

Ja mena nånstans jobba vi ju mot åt att folk ska bli självständiga och 

inte behöva oss. Så när man då får avsluta, för att dom inte längre 

behöv nån kontakt här, så är de ju, de ä ju en rolig stund. De är ju nåt 

man se fram emot. Och att man liksom får ge dom att dom får ta me 

sig att dom ha gjort ett bra jobb å sådär. Så de ä ju som roligt. 
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På så sätt påverka de ju mitt jobb att ja känn liksom hopp om att 

kunna hjälpa människor till ett annat liv. För de behöv ju vi som jobba 

också. Att de ä nån som lyckas. För de ä ju många som misslyckas. 

För då äre ju väldigt bra för mig som professionell å veta att jamen 

hon gjorde ju de mot alla odds. 

Att avsluta en klientkontakt föll sig naturligt då klienten inte längre hade något behov av 

insatser. Det var inte heller ovanligt att kontakten hade tunnats ut på naturlig väg då det inte 

fanns ett hjälpbehov längre. Överlag så tyckte socialsekreterarna att det gick bra att avsluta 

och att det var något positivt. Avslutet blev ett bevis på att målet med kontakten var uppnått. 

Däremot kunde det kännas lite tråkigt att sluta träffa klienten då det gick bra för denne. Det 

kunde exempelvis handla om en klient som socialsekreteraren hade följt under flera års tid 

och att de gått igenom många svåra stunder tillsammans under dessa år. Klienten hade nu 

genomgått den förändring som var målet med kontakten och avslutet innebar att klienten nu 

var kapabel att stå på egna ben. Socialsekreterarna poängterade vikten av ett bra 

avslutningssamtal tillsammans med klienten. En av socialsekreterarna beskrev 

avslutningssamtalet som en rolig stund som båda hade sett fram emot. Det behövde inte alltid 

handla om stora förändringar utan kunde också handla om små förändringar som hade ett 

individuellt värde för klienten. Ett avslut behövde inte alltid handla om att det hade gått bra 

för klienten och i sådana fall kunde det kännas svårare för socialsekreteraren att avsluta 

kontakten. I de fall där det kändes svårare att avsluta fanns möjlighet att be kollegor om hjälp 

för att hantera situationen. Det kunde handla om klienter som inte ville avsluta kontakten, 

även om de inte hade någon aktiv insats längre, då kontakten med socialsekreteraren 

upplevdes som viktig för dem. Två av socialsekreterarna berättade om klienter som de haft 

kontakt med även efter avslutad insats. I det ena fallet handlade det om att klienten inte var 

beredd att stå helt på egna ben ännu. Den andra socialsekreteraren beskrev en specifik kvinna 

som betytt mycket för henne som hon hade kontakt med två till tre gånger per år för att höra 

att allting gick bra. 

Under intervjuerna tillfrågades socialsekreterarna om de klienter som de ömmat mer för på 

något sätt hade haft betydelse för dem i efterhand. Av de tre som bekräftade att de haft sådana 

klienter så framkom det att dessa klienter hade haft betydelse. När det kändes hopplöst med 

en annan klient kunde de tänka tillbaka på dem som det gått bra för och känna sig lite mer 

hoppfulla. Socialsekreterarna minns både dem som det gått bra och dåligt för men de som 

lyckats genomgå en förändring minns de som guldkorn. Socialsekreterarna menade också att 

de hade lärt sig mycket av sina klienter under resans gång. Bland annat om samarbete, 

bemötande och förståelse för andra. 
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ANALYS 

I föregående kapitel presenterades de kategorier som framkom under analysen av 

intervjuerna. Här nedan kommer en summering av intervjuerna göras med kopplingar till 

tidigare forskning. Slutligen kommer de påståenden som studien resulterat i att presenteras. 

Dessa bygger på det tema som framkom under kodningsförfarandet (se Bilaga 1). Temat och 

påståendena visar på den latenta nivån i materialet vilket består av den röda tråd som löper 

genom intervjutexterna. Med andra ord det underliggande budskapet i dessa.  

Presentation av analysen 

Socialsekreterarna som deltog i denna studie har alla lång erfarenhet av att arbeta som 

vuxenutredare. De beskrev en verksamhet med varierade arbetsuppgifter där ingen dag var 

den andra lik. Myndighetsutövning var en central del i yrket på grund av socialsekreterarens 

rätt att fatta beslut. Ofta handlade det om klienter som ansökte om hjälp själva men det kunde 

även röra anmälningar som inkommit. Tre av socialsekreterarna som deltog berättade att de 

använde sig av MI och lösningsfokus i sitt arbete där den fjärde socialsekreteraren menade på 

att hon inte använde någon specifik metod. Perlinski et al. (2012) kom i deras studie fram till 

att socialsekreterare ansåg att relationen till klienten var viktigare än användandet av specifika 

och ospecifika metoder. Socialsekreterarna i vår studie var alla eniga om att de arbetade med 

de individer i samhället som hade det sämst. De såg på sitt arbete som att de var det yttersta 

skyddsnätet för klienterna där de skulle vara ett komplement för klienter i behov av hjälp. 

Walker (2008) menar att socialarbetare bör ha i åtanke att de arbetar med samhällets mest 

sårbara individer och att det då krävs en förmåga att tänka flexibelt kring både deras egna och 

andras tankar och att sätta sig in i klientens situation. En av socialsekreterarna i vår studie 

uttryckte vikten av att ha respekt för klientens situation och att vem som helst kunde hamna i 

en liknande. Socialsekreterarna beskrev sitt arbete som roligt och stimulerande där de 

dagligen fick möta fantastiska personligheter. Trots att arbetet många gånger kunde vara tufft 

och stressigt var just utmaningen något som stimulerade och drev socialsekreterarna i sitt 

arbete. Klienterna som socialsekreterarna mötte hade olika former av problematik och olika 

förutsättningar att handskas med dessa problem. Vissa klienter hade fungerande privata 

nätverk medan andra inte hade några nära och kära alls i sitt liv. För vissa klienter fanns det 

starka och fungerande professionella nätverk runt dem medan andra stod helt ensamma. 

Då arbetet utgick ifrån att etablera en relation med klienten blev färdigheter i detta viktiga. Att 

bemöta klienten på ett respektfullt och bra sätt blev väldigt viktigt för att bygga en grund att 

stå på. Socialsekreteraren använde sig själva och sina färdigheter som ett verktyg i arbetet 

med klienten. Det var då viktigt att få klienten att känna sig välkommen, respekterad och 

hörd. Socialsekreterarna menade på att det var viktigt att klienten kände att han/hon blev 

tagen på allvar. Det var viktigt att skapa en tillit där ärlighet var viktigt för att klienten skulle 

känna sig trygg i mötet med socialsekreteraren. Tillit var enligt Knei-Paz (2009) en viktig 

faktor för klienterna samtidigt som Perlinski et al (2012) menar att klientens tillit till 

socialsekreterarna var av stor vikt för dem i sitt arbete. Socialsekreterarna i vår studie beskrev 

det som att det behövdes någon form av mandat för att arbeta med klienter på det sätt som de 
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gjorde. Socialsekreteraren kunde med andra ord inte hjälpa klienten på ett effektivt sätt om 

klienten inte accepterade eller litade på socialsekreteraren.  

Socialsekreteraren behövde komma ihåg att hon representerade en myndighet och att 

medvetenhet om professionalitet, likabehandling och rättvisa var viktiga aspekter att beakta. 

Maktperspektivet behövde också tas i beaktande. Mitt i allt detta behövdes också en förståelse 

för klienten och dennes svårigheter. De som socialsekreterare behövde komma ihåg att det 

inte gick att hjälpa alla. Som socialsekreterare borde man ha en realistisk syn på att hjälpa för 

ibland gick det inte som det var tänkt. De kunde i vissa fall även bli tvungna att ge avslag på 

insatser till klienter och detta kunde ibland vara svårt. Då det kom till att etablera en relation 

med klienten var det viktigt att komma ihåg att det inte var en privat relation. Ett 

professionellt förhållningssätt gentemot klienten förespråkades där kontakten inte skulle bli 

för personlig. Socialsekreterarna i denna studie berättade att de tyckte om och brydde sig om 

sina klienter och ville att det skulle gå bra för dem. På grund av detta kunde därför en klients 

motgångar påverka socialsekreteraren emotionellt. Klienten var en individ i behov av hjälp 

där socialsekreterarens representerade den person som satt på många av de resurser som 

kunde vara till hjälp för klienten. Socialsekreterarna menade ändå att klienten skulle ses som 

expert på sin egen situation och på vad denne ville åstadkomma med kontakten. Dybicz 

(2012) påpekade att det har skett en övergång gällande synen på behandling där klienter 

alltmer ses som experten på sin situation snarare än att denna roll innehas av socialarbetaren. 

Dybicz menar på att det har börjat förespråkas att en mer nära relation mellan socialarbetare 

och klient kan ha positiv inverkan på klientarbetet.  

Socialsekreteraren och klienten gick in i relationen med olika förutsättningar men i grund och 

botten menade socialsekreterarna i vår studie att det handlade om en ömsesidig relation där 

båda var delaktiga i att forma och vidhålla den. Det förekom att klienter i vissa fall upplevde 

att de var i en beroendeställning till socialsekreteraren men samtidigt blev socialsekreteraren 

en viktig person i klientens situation. Knei-Paz (2009) visade på att ett personligt, ömsesidigt 

och nära band mellan socialarbetaren och klienten var avgörande för en lyckad intervention. 

Alexander & Charles (2009) kom i sin studie fram till att socialarbetare var medvetna om att 

deras klienter ömmade för dem och att relationen dem emellan var ömsesidig. Socialarbetarna 

i deras studie beskrev relationen till sina klienter som nära och menade på att de haft nytta av 

detta i arbetet med klienterna. Socialsekreterarna i vår studie menade att olika klienter hade 

olika behov och därför var ingen klientrelation den andra lik. Det fanns skilda åsikter om 

huruvida variationer i klientrelationen påverkade hur vuxenutredarna arbetade. En 

socialsekreterare hävdade att det inte påverkade medan en annan socialsekreterare uttryckte 

att hon arbetade olika med olika klienter. Denna socialsekreterare menade också att hon inte 

trodde att det var meningen att hon skulle arbeta på samma sätt med alla klienter utan snarare 

se individen och dess behov. Socialsekreterarna uttryckte att de hade en bra relation med de 

flesta av sina klienter men vissa klienter tog längre tid att tycka om. Orsaker till detta kunde 

vara att de hade svårare att relatera till vissa klienter eller att personkemin inte stämde. 

Socialsekreterarna berättade att de träffade klienter som kunde vara lite knepiga och rentav 

begått förkastliga handlingar. Men de menade på att det fanns något gott i alla även om det 

ibland tog längre tid att se.  
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Arbetet som vuxenutredare innebar ofta långa kontakter med klienterna. Under denna tid 

kunde det vara många resor upp och ner där det periodvis gick bra för klienten och ibland 

mindre bra. Det här kunde bidra till att engagemanget gick upp och ner och i vissa fall kunde 

det kännas ganska hopplöst. Klientens engagemang spelade också stor roll för relationen och 

dess upp- och nergångar. Socialsekreteraren var inte alltid omtyckt av klienten då denne 

kände att han/hon inte fick den hjälp denne vill ha eller att socialsekreteraren blev tvingad att 

fatta beslut om tvångsvård. Socialsekreterarna berättade att relationen ofta återhämtade sig 

efter dessa motgångar då klienten i efterhand kanske insåg varför det blev som det blev. En 

god relation beskrevs som något som underlättade arbetet och var väldigt viktigt i mötet med 

klienten. Walker (2008) diskuterade i sin artikel vikten av en fungerande och god 

kommunikation där medvetenhet om klientens och socialarbetarens egna brister och tillgångar 

var viktigt. I vår studie framkom det att det var viktigt att samarbeta med klienten och att de 

hade en bra dialog med varandra.   

Under intervjuerna så framkom det att socialsekreterarna hade ömmat mycket för många men 

extra mycket för vissa klienter. En av socialsekreterarna menade att hon inte har haft någon 

klient som hon ömmat mer för men det framkom under intervjun att hon ömmade mer för 

unga vuxna än för andra klientgrupper. Denna socialsekreterare berörde också under intervjun 

att hon hade klienter hon beskrev som gullpojkar men ville inte gå djupare in på detta. De 

andra tre beskrev att det fanns klienter som de ömmat för mer än andra. Det hade ofta handlat 

om klienter som de haft lång kontakt med. För dem hade det inte handlat om någon specifik 

klientgrupp men det hade varit någonting hos klienten som gjort att de fastnat för dem lite 

extra och klienten var någon som de verkligen tyckte om. Personkemin hade stämt med 

klienterna och socialsekreterarna hade också upplevt en större förmåga att relatera till dem. 

Ribner & Knei-Paz (2002) kom i sin studie fram till att klienter ansåg att viktiga faktorer för 

en lyckad hjälprelation var en känsla av jämlikhet i förhållande till socialarbetaren. 

Upplevelsen av socialarbetaren som en vän snarare än en expert var väldigt viktigt för dessa 

klienter. De ansåg att relationen med socialarbetaren borde innehålla komponenter såsom 

flexibilitet, personkemi, tur och att socialarbetaren var beredd att anstränga sig lite extra för 

klienterna. I deras studie framkom det att relationen var det som var mest avgörande för 

upplevelsen av en lyckad hjälprelation. Socialsekreterarna i vår studie hade känt sig mer 

involverade och knutna till klienten och dennes situation. Det hade också gjort att det blivit 

känslomässigt jobbigt när det hade gått dåligt för klienten. En socialsekreterare menade på att 

relationen till dessa klienter hade varit ömsesidig där klienterna också skulle påstå att 

relationen varit speciell. Tre socialsekreterare berättade under intervjuerna mer ingående om 

specifika klienter som de ömmat extra mycket för. Utifrån intervjuerna gick det att konstatera 

att socialsekreterare ömmade mer för vissa klienter men att det också fanns specifika klienter 

som betytt extra mycket för dem. I vissa fall kunde det vara så att klienten inte hade någon 

annan vilket ledde till att socialsekreteraren blev en väldigt viktig person för denne och detta 

kunde vara svårt att hantera. En socialsekreterare beskrev att det kunde vara först när man 

blev riktigt orolig för en klient som man insåg att man brydde sig mer än vad man trodde.   

Socialsekreterarna hade under sitt yrkesliv kämpat mer för vissa klienter än för andra. 

Orsakerna till varför hade däremot skiljt sig åt bland dem. För en av socialsekreterarna hade 
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det ofta handlat om att det hade varit fara för klientens liv. För en annan hade det handlat om 

att klientens engagemang avgjort hur mycket hon hade ansträngt sig där ett större 

engagemang från klienten gjorde henne mer driven. En socialsekreterare berättade om en 

klient som hon följt under många år och vid ett tillfälle kände hon att det var en skillnad i 

klientens inställning vilket gjorde henne hoppfull om att en förändring kunde ske. Detta 

gjorde att hon kämpade med näbbar och klor för att klienten skulle få den hjälp han behövde. 

För den sista socialsekreteraren handlade det ofta om att hon upptäckte att det fanns en lucka i 

klientens situation som hon kunde fylla. Detta gjorde att hon i dessa lägen kämpade extra för 

klienterna. Andra faktorer kring att kämpa för klienten som berördes handlade om att stå fast 

och inte ge upp. Socialsekreterarna menade att de kanske inte alltid kämpat lika mycket hela 

tiden för dessa klienter utan att det ibland hade varit bra att ha lite is i magen. Att vara rätt i 

tid och klientens vilja till förändring ansågs också var viktiga aspekter.   

De klienter som betytt extra mycket för socialsekreterarna var också sådana som de minns i 

efterhand. Det hade inte nödvändigtvis alltid gått bra för dessa klienter. Men minnena av de 

som det hade gått bra för hämtade socialsekreterarna ibland styrka från då de hamnade i 

situationer med andra klienter som kändes svåra och hopplösa. De minns att de hade varit i 

liknande situationer förut men att de i dessa faktiskt till slut hade vänt och gått bra. Att avsluta 

kontakter var något som överlag föll sig rätt naturligt för socialsekreterarna och sågs av 

många som en positiv och glad händelse då det betydde att de hade nått målet för deras 

kontakt. Men det kunde däremot kännas tråkigt att sluta träffas då det gick bra för klienten. 

Ett bra avslutningssamtal var något som ansågs som viktigt då detta markerade att målen var 

nådda och insatsen inte längre behövdes. Det handlade inte alltid om stora förändringar utan 

kunde även vara små sådana som ändå hade ett speciellt värde för klienten. Klienterna kunde 

oftare uppleva det som svårt att avsluta då de såg kontakten med socialsekreteraren som en 

trygghet. I de fall där det upplevdes som svårare att avsluta för socialsekreteraren så fanns 

möjlighet att be kollegor om hjälp och stöd i detta. Två av socialsekreterarna berättade om 

klienter som de haft som de hade kontakt med än idag trots att insatsen var avslutad. I ett av 

fallen handlade det om en kontakt som pågått under några år då detta var en klient som betytt 

extra mycket för denna socialsekreterare.   

Utifrån analysen och det tema som framkom i denna studie utformades ett antal punkter som 

beskriver studiens huvudsakliga resultat. Så avslutningsvis sammanfattas analysen i fyra 

påståenden:  

- Att relationen mellan socialsekreterare och klient är central i arbetet. 

- Att relationen med klienten är någonting som går upp och ner. 

- Att socialsekreterare ömmar och kämpar för flertalet av sina klienter. 

- Att socialsekreterare har ömmat och kämpat extra mycket för vissa klienter.   
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SLUTDISKUSSION 

Det övergripande tema som denna studie utgick ifrån var socialsekreterares professionella 

engagemang för sina klienter och att detta engagemang i vissa fall blir särskilt uttalat. Temat 

preciserades i ett antal frågeställningar; om socialsekreterare har ömmat mer för någon/några 

av sina klienter, om socialsekreterare har kämpat mer för någon/några av sina klienter och hur 

har i sådana fall de klientrelationerna varit? 

I analysen framkommer det att dessa socialsekreterare har ömmat och kämpat mer för vissa 

klienter än andra. Tre av socialsekreterarna säger sig ha haft specifika klienter som de ömmat 

och kämpat extra mycket för. Alla fyra talar däremot om att de ömmar och kämpar för sina 

klienter. Det går därför konstatera att socialsekreterare i denna studie ömmar särskilt för vissa 

av sina klienter. Analyskapitlet avslutas med ett antal punkter som grundats på det tema som 

framkom under den konventionella kvalitativa innehållsanalysen: 

Att ömma och kämpa för sina klienter är naturligt men ibland möter socialsekreterare klienter 

som betyder extra mycket. Relationen betonas som avgörande i klientarbete men har sina 

upp- och nergångar. 

Socialsekreterarna som deltog i studien var alla eniga om att relationen var en avgörande 

faktor för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. De var eniga om att ett gott bemötande var 

viktigt för att bygga en grund med klienten. Det var också viktigt att respektera och lyssna på 

klienten och dennes behov. Relationen beskrevs som ömsesidig där det inte bara räckte med 

att socialsekreteraren var engagerad utan klientens engagemang och vilja var också viktig. 

Relationen sågs som ett samarbete där klient och socialsekreterare tillsammans strävade mot 

det för kontakten uppsatta målet. Relationen var något som gick upp och ner. Ofta hade 

vuxenutredarna fleråriga kontakter med sina klienter och under denna tid så gick de igenom 

mycket tillsammans. Det kunde handla om olika saker såsom att det gick bättre och sämre 

periodvis för klienten, att socialsekreterarens engagemang likväl som klientens gick upp och 

ner och att hur mycket kontakt de hade med varandra av olika skäl varierade genom åren. Det 

här inverkade i sin tur på socialsekreterarens vilja att kämpa för klienten och även känslan av 

att ömma för klienten kunde variera i perioder. I studien framkom att socialsekreterarna 

ömmade och kämpade för sina klienter. De tyckte om de flesta av sina klienter och ansåg sig 

ha en god relation till dem. Det var tydligt att det fanns en vilja att hjälpa människor som hade 

det svårt och om de såg att det fanns hopp om förändring ledde det till att socialsekreterarna 

ville anstränga sig lite extra. Andra orsaker till att kämpa för klienten kunde vara att det var 

fara för dennes liv. Tre av socialsekreterarna som deltog i studien berättade om specifika 

klienter som de ömmat och kämpat extra mycket för.  I dessa fall hade det handlat om klienter 

som de tyckt om lite extra där personkemi, förmåga att relatera och att nå fram till klienten 

hade haft inverkan. 

Vi valde att intervjua socialsekreterare i två större städer i norra Sverige. Det fanns en tanke 

när denna studie inleddes att det skulle finnas ett värde i detta. Antingen att det skulle kunna 

bekräfta att det här med att ömma för sina klienter inte var knutet till enbart en stad utan 

förekom på fler ställen. Alternativt var vi beredda att kunna se skillnader mellan de två 

städerna. Med facit i hand kan vi konstatera att det inte är helt enkelt att särskilja de två 
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städerna utifrån intervjuerna med socialsekreterarna. Vi upplever däremot att 

socialsekreterarna i den ena staden var lite mer återhållsamma med vad de ville berätta och 

inte. Huruvida detta beror på individuella egenskaper hos socialsekreterarna, intervjuarens roll 

eller den specifika arbetsplatsen är svårt att säga. I den andra staden upplevdes 

socialsekreterarna som mer frispråkiga och öppna. Tre av fyra socialsekreterare som deltog i 

studien ansåg sig ha haft specifika klienter som de ömmat och kämpat extra mycket för. 

Därigenom kan vi konstatera att detta förekommer i båda städerna. Den socialsekreterare som 

pratade i mer generella termer, och inte ansåg sig ha ömmat eller kämpat extra mycket för 

någon specifik klient, arbetade på den socialtjänst där berättelserna upplevdes som mer 

återhållsamma. Intervjun med denna socialsekreterare följde inte intervjuguiden i samma 

utsträckning som de andra intervjuerna. Detta på grund av att vissa frågor inte blev aktuella 

att ställa. Hennes svar tillförde ändå mycket av värde till studien. Även om denna studie 

antyder att fenomenet förekommer i båda städerna så går det inte påstå att samtliga 

vuxenutredare i dessa städer skulle säga samma sak som dem som deltog i studien.  

Om vi utgår ifrån oss själva och när vi möter människor i vår omvärld så går det inte att 

komma ifrån att vissa personer är lättare att tycka om än andra. Vi tror att förmågan att 

relatera till en individ och personkemin som uppstår har betydelse. Rent logisk borde detta 

även ske i en professionell relation i mötet med en klient. Vi anser att relationsskapande är 

något som sker på individuella grunder med individuella förväntningar. Med detta menar vi 

att människor har olika förväntningar på vad en relation ska innehålla och vilka delar i den 

som de prioriterar. Detta menar vi också är överförbart på socialsekreterarna i denna studie 

där deras åsikter om vad som ska finnas i en klientrelation dels bygger på allmängiltiga 

förväntningar på socialsekreterare såväl som klient. Men även att de har individuella 

förväntningar på klientrelationen utifrån sina egna värderingar. Exempel på detta från 

intervjuerna var att en av socialsekreterarna lade stor vikt vid förekomsten av humor i dennes 

kontakt med klienten medan en annan socialsekreterare tyckte att det var viktigt att klienten 

visade sig engagerad.  

Som tidigare nämnts så finns det väldigt lite forskning på detta område och egentligen ingen 

forskning på socialsekreterares upplevelser av att ömma och kämpa extra mycket för sina 

klienter. I analysen påvisas att delar av den nyvunna empirin styrks av den tidigare forskning 

som finns. Det har tidigare påvisats att relationen mellan klient och socialarbetare är 

avgörande för upplevelsen av en lyckad behandling eller annan insats. Ömsesidigheten i 

relationen mellan socialarbetare och klient har också berörts. Detta överensstämmer med 

resultaten i vår studie. Däremot finns det, som tidigare nämnt, väldigt lite forskning på just 

socialsekreterares upplevelser av att ömma och kämpa extra mycket för vissa klienter. Därav 

har vi inte kunnat koppla någon tidigare forskning till de delar i analysen som beskriver detta 

fenomen. Knei-Paz (2009) kom i sin studie fram till att socialarbetare anser sig ha för lite tid 

till sina klienter. Detta medför att de upplever att de inte kan engagera sig i klinterna i den 

utsträckning som de skulle vilja. Socialsekreterarna i vår studie uttryckte att de ofta måste 

prioritera vad de ska hinna med och att de har för lite tid över till sina klienter. Däremot 

framgår det inte i deras berättelser att de har varit en sådan tidsbrist att de inte kunnat 

engagera sig i och kämpa för de klienter de ömmat för. Tre av vuxenutredarna berättar att de 
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använder MI och lösningsfokus vilket tyder på att detta är metoder som används på 

arbetsplatserna. Den fjärde anser sig arbeta metodlöst vilket tyder på ett mer improviserat 

arbete. Perlinski et al. (2012) beskriver i sin studie att vissa socialarbetare, utifrån en 

professionell bedömning, väljer att använda metoder eklektiskt eller att de improviserar i sitt 

arbete. Under intervjun med den vuxenutredare som inte använde specifika metoder i arbetet 

var det tydligt att det fanns ett professionellt övervägande kring hur hon valde att bemöta sina 

klienter och att detta var ett medvetet val.  

Denna studie berör ett ämne som inte forskats särskilt mycket på och som utgör en viktig 

aspekt inom socialt arbete. En ökad förståelse för att det förekommer att socialarbetare ömmar 

och kämpar särskilt för vissa av sina klienter skulle kunna bidra till att detta diskuterades mer 

öppet på olika arbetsplatser. Vi anser att huruvida socialsekreterare ömmar och kämpar extra 

mycket för vissa av sina klienter får betydelse för hur de upplever och hanterar sitt arbete. Då 

socialsekreterare arbetar med myndighetsutövning är rättssäkerhet och likabehandling något 

som poängteras som viktigt i mötet med klienter. Med detta som grund tror vi att det finns en 

risk att detta ömmande ses som jämställt med orättvis behandling av klienter. Vi håller med 

socialsekreteraren som deltog i denna studie som sa att det nog inte är tänkt att klienter ska 

behandlas exakt lika. Det är viktigt att se individen och bemöta denne på rätt sätt utifrån 

dennes unika förutsättningar och behov. Ibland kan det vara nödvändigt att kämpa extra 

mycket för en specifik klient då kanske just detta är det som kommer få klienten att lyckas stå 

på egna ben igen. Att ömma för sina klienter anser vi får ett liknande värde då denna omtanke 

kanske är just det som kommer hjälpa klienten. 

Syftet var ej att på något sätt mäta frekvensen av detta fenomen utan avsikten var att beskriva 

socialsekreterares upplevelse av att ömma och kämpa extra mycket för vissa av sina klienter. 

Den kvalitativa intervjun har möjliggjort just detta. Den semistrukturerade intervjuguiden har 

gjort att intervjudeltagarna haft stora möjligheter att inverka på vad de velat berätta och inte. 

Det har funnits saker som antytts under intervjuerna som deltagarna inte velat gå in på 

djupare. Dessa antydningar hade kunnat kasta ytterligare ljus på fenomenet men av respekt för 

deltagarna har deras val att inte vilja berätta mer utförligt respekterats. Det är en styrka att det 

är deltagarnas egna berättelser som framkommer i denna studie och att de inte har varit alltför 

styrda av intervjufrågorna. Det finns ett värde i att det är dessa socialsekreterares egna 

berättelser som framkommer och det går inte ersätta deras utsagor med någon annans. I 

sökandet efter respondenter så var kravet att dessa arbetade med att utreda vuxna. Huruvida 

dessa vuxenutredare hade upplevelser av att ömma och kämpa extra mycket för sina klienter 

efterfrågades inte vid sökandet av respondenter. Den kvalitativa innehållsanalysen 

möjliggjorde att på ett överskådligt sätt ge en sammantagen presentation av empirin och att 

fånga både den latenta såväl som den manifesta nivån i materialet. Genom innehållsanalysen 

framkommer en sammanfattande bild av socialsekreterarnas intervjuer men genom citaten 

hörs även vuxenutredarnas egna, unika röster. Studien bygger på intervjuer med fyra 

socialsekreterare. Det går inte att påstå att deras upplevelser är överförbara på andra 

socialsekreterare. Intervjuerna genomfördes i två olika städer vilket innebär att fynden i denna 

studie inte är knutna till en specifik arbetsplats. Att studien baseras på enbart fyra intervjuer 

gör det svårt att kunna generalisera resultatet. Däremot har fylliga och detaljerade 
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beskrivningar av studiens genomförande getts vilket möjliggör för andra forskare att kunna 

genomföra en liknande studie. 

Hur vanligt det är att socialsekreterare ömmar och kämpar extra mycket för vissa klienter är 

svårt att säga. Men om det nu är så att detta är vanligt förekommande bland socialsekreterare 

blir det intressant att reflektera över hur det påverkar arbetet. Utifrån det som framkommit 

under denna studie skulle det därför vara intressant att undersöka i vilken utsträckning detta 

fenomen får konsekvenser för socialsekreterares yrkesutövning. Under intervjuerna antyddes 

det också att det fanns klienter som socialsekreterarna har haft svårare att tycka om eller 

komma överens med. Det skulle vara intressant att undersöka närmare vad som händer då 

socialsekreterare inte tycker om sina klienter, om detta på något sätt påverkar hur de arbetar 

med dem.  
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Bilaga 1 Kodningsmodell 

 

Koder 

   

Kategorier 

   

Tema 

         

         Stred för klienten     

    Hoppet ökar viljan att kämpa     

    Lång kontakt     

    Haft dem lite i knät     

    Mer engagerad     

    Personkemi      

    Rätt i tid    Vissa klienter har social- 

    Att hålla fast och inte ge upp    sekreterarna ömmat och  

    Gullpojkar    kämpat mer för än andra 

    Inse att klienten har betydelse      

    En viktig kugge i processen     

    Ömmat mycket för många     

    Fastnat mer för vissa     

    Blir ibland för nära     

    Vilja ta extra hand om     

    Någonting som gör att man     

    gillar dem     

         

         

    Inte alltid stridit     

    Perioder av hopplöshet     

    Relationen upp och ner     

    Ogillad periodvis      

    Ibland bråkar man    Relationen kan gå upp och 

    Motgångar    ner och det är inte alltid 

   

  

Kommer ingenvart    enkelt 

   

Att ömma och kämpa för sina  

Jobbigt att vara för viktig      

   

klienter är naturligt men ibland 

Svårare att relatera till vissa     

   

möter socialsekreterare klienter 

Tar längre tid att tycka om     

   

som betyder extra mycket. 

Känna att jag gjort vad jag kunnat     

   

Relationen betonas som 

Inte nå fram     

   

avgörande i klientarbetet men 

Balansgång     

   

har sina upp- och nergångar 

Ömmat i perioder     

   

 

Jag är också dum ibland     
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    Behandla klienter olika utifrån     

    Behoven     

    Samarbete     

    Hitta ett sätt att jobba tillsammans      

    Relationen är ömsesidig    Det är bådas relation 

    På bådas villkor      

    Så ett frö     

    Olika danser med olika klienter     

    Inte en privat relation     

    Respons     

    Klientens engagemang avgör     

    Föra den andra i förändring     

    Bra relation med dem flesta     

    Vi påverkas av alla våra relationer     

         

         

    Vikten av bra avslutningssamtal     

    Minns guldkornen     

    Avsluta - en rolig stund     

    Lärt sig mycket av klienten    Avslut som något naturligt 

    Målet är att avsluta    där guldkornen blir en driv- 

    Stå på egna ben    kraft i framtida klient- 

    Kontakt trots avslut    relationer 

    Stora och små förändringar med     

    individuellt värde     

    Enkelt att avsluta     

    Svårt att avsluta     

    Hopp för andra     

    Förändring     

    Be kollegor om hjälp     

    Gick bra tillslut     
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation. 

Vad arbetar du som? 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
Hur länge har du varit på den här arbetsplatsen? 
Vad består dina arbetsuppgifter av? 

Mötet med klienten. 

Vad är det första du gör då du möter en klient för första gången? 
Vad tycker du är viktigast att tänka på när du träffar en klient? 

Vad tror du klienten tycker är viktigast i mötet med dig? 

Klienter du ömmat och kämpat extra mycket för. 

Har du haft någon klient du känt att du ömmat och kämpat extra för? Om ja, vill du berätta 

om hur det var? 
Vad tror du att det berodde på?  
Har det funnits fler klienter som du känt att du ömmat och kämpat extra mycket för? 

Inverkan på arbetet med klienten. 

Det som du nu har berättat om.. tror du att det på något sätt påverkade hur du arbetade med 

den klienten?  
Tror du att du hade agerat på något annat sätt om det hade varit en annan klient? 
Hur tror du att klienten uppfattade er kontakt? 

Kunde du se att ditt engagemang på något sätt hade betydelse för klienten? 

Vilken betydelse det haft i efterhand. 

Hur gick det för klienten? 

Har ni någon kontakt idag?  

Hur ser den kontakten ut/Hur gick det att avsluta den? 

Hur tänker du runt den här situationen i efterhand? 

Tror du att den här klienten haft någon inverkan på hur du tänker kring ditt arbete idag? 

 


