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Sammanfattning

Makt, motstånd och roller

- En kvalitativ studie om relationen mellan klient och socialsekreterare

Johanna Klemola och Kristin Wikström

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan klienter med missbruksproblematik och 

deras socialsekreterare inom socialtjänstens vuxenenhet. Vi ville söka reda på hur klienter upplever 

relationen med sina socialsekreterare, vilken betydelse relationen har samt hur en bärande relation 

skapas. För att få svar på detta genomfördes fyra halvstrukturerade intervjuer med personer som har 

en pågående kontakt med en socialsekreterare inom socialtjänstens vuxenenhet. Som analysverktyg 

valdes ett maktperspektiv samt Goffmans dramaturgiska rollteori. Resultaten visade på en variation 

i intervjupersonernas upplevelser av relationen till sina socialsekreterare. Generellt ansågs det 

viktigt att ha en bra relation till sin socialsekreterare men det var inte alla intervjupersoner som upp-

levde den nuvarande relationen som betydelsefull. För skapandet av en relation framkom det att 

öppenhet och ärlighet, intresse och engagemang, förståelse och respekt samt delaktighet och 

handlingsfrihet är nödvändiga faktorer. Slutsatsen är att relationen mellan klient och social-

sekreterare troligtvis inte utgör hjälpen utan snarare är det som bär hjälpen.

Nyckelord: relation, klient, socialsekreterare, makt, missbruk



Abstract

Power, resistance and roles

-A qualitative study about the relationship between client and socialworker

Johanna Klemola och Kristin Wikström

The aim of this study was to examine the relationship between clients with substance abuse and 

their social workers. We wanted to investigate how clients experience the relationship with their 

social workers, the importance of the relationship and how a good relationship is built. To answer 

this we conducted four semi-structured interviews with clients who had a current contact with a 

social worker. The analysis was conducted using a power perspective and Goffman´s dramaturgical 

analysis. The results showed diversity in the respondents experiences of the relationship with their 

social workers. Overall the respondents believed it to be important to have a good relationship with 

their social workers, but not all of them found that their current relationship had any significance to 

them. We found several necessary elements required for the founding of a good relationship. These 

are openness and honesty, interest and commitment, respect and understanding as well as 

participation and freedom of action. The conclusion was that the relationship between client and 

social worker is probably not what constitutes the help but rather something that makes it possible 

for the client to help himself.

Keywords: relation, client, social worker, power, substance abuse
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Inledning

Det sociala arbetet som utförs inom socialtjänsten handlar till stor del om mötet mellan klient och 

socialsekreterare. Dessa möten utgör ibland enstaka företeelser men när klient och socialsekreterare 

möts vid upprepade tillfällen finns det även förutsättningar för skapandet av en relation. Denna 

relation är på många sätt unik vilket dels beror på att socialsekreteraren på samma gång innehar 

rollen som både myndighetsperson och hjälpare men också för att relationen präglas av ett tämligen 

uppenbart ojämlikt maktförhållande då klienten som hjälpsökande befinner sig i en beroende-

ställning gentemot socialsekreteraren (jfr Bernler et al 1993, s. 18). Relationen mellan klienter med 

missbruksproblematik och deras socialsekreterare är i vissa avseenden än mer unik. Detta eftersom 

relationens främsta syfte är att hjälpa klienterna att komma ifrån ett missbruk samtidigt som 

socialsekreterarna har möjlighet att fatta beslut om tvångsåtgärder (Johansson 2006, s. 18ff). 

Relationen präglas således på samma gång av både frivillighet, tvång och en strävan efter positiv 

förändring.

Idén till att skriva ur ett klientperspektiv uppkom i samband med en hemskrivning under vår 

praktikperiod under termin fem. När vi gjorde litteratursökningar upptäckte vi att den övervägande 

delen av den forskning som fanns utgick ifrån ett professionellt perspektiv. Det var framförallt de 

professionella som fick komma till tals. Det förfaller för oss vara mycket angeläget att låta klienter 

och brukare komma till tals då det är deras liv det handlar om. Då vi båda har ett stort intresse för 

missbruk som socialt problem samt tidigare erfarenhet av arbete med missbrukare, föll det sig 

naturligt att välja att undersöka hur just denna klientgrupp upplever relationen till sina social 

sekreterare. Vi hade båda en förförståelse om att relationen till socialsekreterare är viktig för 

klienter med missbruksproblematik och något som har en stor betydelse för att deras missbruk skall 

upphöra. Dock ansåg vi att relationen dem emellan  föreföll mycket komplicerad och vi hade tankar 

om att uppbyggandet av relationen mellan torde påverkas och i viss mån försvåras av att det finns 

möjligheter för socialsekreteraren att fatta beslut om tvångsvård.
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Syfte

Studiens syfte är att ur ett klientperspektiv undersöka relationen mellan klienter med missbruks-

problematik och deras socialsekreterare inom socialtjänstens vuxenenhet.

Frågeställningar

–Hur upplever klienterna relationen med sin socialsekreterare?

–Vilken betydelse har relationen för klienterna?

–Hur skapas en bärande relation?

Uppsatsens disposition

Uppsatsen består av sju avsnitt. Avsnitt ett utgörs av inledning, syfte och frågeställningar. Avsnitt 

två innehåller begreppsförklaring samt en kortfattad del om relationen mellan klient och social-

sekreterare samt aktuell lagstiftning för socialtjänstens arbete med missbrukare. Under avsnitt tre 

redovisas för studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, val av metod samt tillvägagångssätt. I 

samma avsnitt diskuteras även uppsatsens trovärdighet samt etiska överväganden. I avsnitt fyra 

presenteras ett urval av tidigare forskning inom området. Det femte avsnittet behandlar de teoretiska 

utgångspunkterna för denna studie och i avsnitt sex varvas studiens resultat med delanalyser för att 

avslutas med en sammanfattande helhetsanalys. Den sista delen i uppsatsen utgörs av ett 

diskussionsavsnitt.  

Bakgrund

Begreppsförklaring

Relation – Utgångspunkten i denna studie är att en relation innefattar både en interaktion mellan 

individer, de föreställningar dessa individer har om relationen samt de reflektioner som dessa 

individer gör av varandra och varandras handlingar (Bernler et al. 1993, s. 55).

Socialtjänstens vuxenenhet – Hur socialtjänsten lägger upp sitt arbete med missbrukare kan skilja 

sig åt mellan kommunerna. I vissa kommuner har vuxenenheten hand om både missbruk och för-

sörjningsstöd medan det i andra kommuner är separata enheter. I denna studie har utgångspunkten 

varit att undersöka relationen mellan klienter med missbruksproblematik och socialsekreterare som 

endast arbetar med missbruksproblematik.

Vuxna med missbruksproblematik – Vanlig benämning på denna klientgrupp är missbrukare (jfr SoL 
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och LVM). I denna uppsats används till större del emellertid begreppet vuxna med missbruks-

problematik. Detta för att lägga fokus på individen snarare än missbruket.

Socialsekreterare, handläggare – I denna uppsats används framförallt titeln socialsekreterare som 

benämning på de socionomer som arbetar inom socialtjänsten. I viss litteratur samt tidigare 

forskning förekommer dock även titeln handläggare och därför används båda dessa titlar här 

synonymt. Eftersom samtliga intervjupersoner har kvinnliga socialsekreterare benämns social-

sekreteraren som hon i den löpande texten.

LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. En tvångsvårdslagstiftning som är ett 

komplement till Socialtjänstlagen (2001:453) och som i vissa fall möjliggör vård mot den enskilda 

personens vilja.

Relationen mellan klient och socialsekreterare

Professionellt socialt arbete utgår alltid från någon slags relation och enligt Bernler et al. (1993, s. 

18) har relationen mellan klient och behandlare en avgörande betydelse för att hjälp ska förmedlas.

Relationen innebär en hjälp i sig men relationen är också det som bär hjälpen det vill säga det som 

gör hjälpen möjlig att förmedla. För att hjälp ska kunna förmedlas inom ramen för socialtjänstens 

arbete måste följaktligen relationer skapas mellan klienter och professionella. Det finns dock enligt 

Bernler et al. (ibid. s. 18f) hinder inom socialtjänsten som försvårar skapandet av nära och bärande 

relationer. Det tar till exempel tid att bygga en relation vilket det inom socialtjänsten inte alltid finns 

resurser till (jfm ibid. s. 19). Det är även ett problem att socialtjänstens arbete är alltför ärende-

centrerat vilket främjar socialsekreterarnas distansering till klienterna (Larsson & Morén refererat i 

Bernler et al. 1993, s. 20). Relationen mellan klient och socialsekreterare är i sig ojämlik. Den inne-

fattar ett ojämnt makt- och beroendeförhållande som är till klientens nackdel. Den viktigaste an-

ledningen till detta är att socialsekreteraren ”förfogar över organisatoriska resurser att belöna eller 

bestraffa klienten” (Johansson 2007, s. 52) men också att klienten ofta har dålig kännedom om sina 

rättigheter och skyldigheter samt om hur organisationen fungerar. Vad som ytterligare kan tänkas 

förstärka ojämlikheten mellan klient och socialsekreterare är att den troligtvis betyder olika mycket 

för klient och socialsekreteraren. För klienten kan den antas vara en unik relation medan den för 

socialsekreteraren är en bland många andra (ibid. s. 52f). Bernler et al (1993, s. 18) menar dock att 

ojämlikheten i relationen mellan klient och socialsekreterare är en av dess grundförutsättningar. 

Detta eftersom relationens existens är avhängig att det finns en som vill ha hjälp och en som antas 

kunna ge den hjälpen. Kännetecknande för relationen mellan klienter med missbruksproblematik 

och deras socialsekreterare är att den innefattar både omsorgs- och maktaspekter (Johansson 2006, 

s. 18ff). Det främsta syftet med relationen är att uppnå förändring av klientens livssituation, det vill 

säga att få henne eller honom att komma ifrån sitt missbruk. Samtidigt har socialsekreteraren 
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befogenhet att fatta beslut om tvångsomhändertagande. Det är följaktligen en relation som på 

samma gång präglas av frivillighet, tvång och en strävan efter positiv förändring.

Aktuell lagstiftning

Socialtjänstens arbete med vuxna med missbruksproblematik sker framförallt inom ramen av två 

olika lagar, Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Dessa två lagar kompletterar varandra men står även i viss mening i direkt motsats till varandra. 

Detta bland annat för att Socialtjänstlagen bygger på frivillighet medan LVM är en tvångslag. Enligt 

Socialtjänstlagen har Socialtjänsten det yttersta ansvaret för alla som vistas inom kommunen och i 

den del av Socialtjänstlagen som riktar sig direkt till gruppen vuxna med missbruksproblematik står 

att socialnämnden aktivt ska "sörja för att den enskilde får den hjälp och vård som han eller hon 

behöver för att komma ifrån missbruket" (SoL 5:9). Detta ska göras med respekt för människors 

självbestämmande och integritet (SoL 1:1). När det inte finns möjlighet för socialtjänsten att till-

godose vård på frivillig väg och man anser att den enskilde genom sitt missbruk utsätter sig själv 

eller andra närstående för allvarlig risk finns det möjlighet att fatta beslut om LVM. Då kan den 

enskilde vårdas för sitt missbruk oavsett samtycke. Det främsta syftet med LVM är att genom 

"behövliga insatser " motivera den enskilde att frivilligt ta emot vård under frivilliga former för att 

komma ifrån sitt missbruk (LVM § 3).

Metod

Vetenskapsfilosofisk ansats

Denna studie är en kvalitativ studie och vår strävan har varit att utgå från en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutik innebär att man tolkar en text (Kvale & Brinkmann 2009, s. 66) för att uppnå för-

ståelse för dess mening (Larsson 2009, s. 93). Genom att sträva efter att analysera intervju-

personernas intervjusvar hermeneutiskt utifrån valda teoretiska perspektiv, har vi försökt uppnå en 

djupare förståelse för intervjupersonernas livssituation. Vid hermeneutisk tolkning tolkar man 

texten växelvis utifrån dess delar och helhet med utgångspunkten att delarna måste förstås ur hel-

heten och helheten måste förstås ur delarna. Denna växelvisa tolkning kallas den hermeneutiska 

cirkeln (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 194). Det går aldrig att tolka en text helt förutsättningslöst. 

Undersökarens förförståelse kommer att påverka de tolkningar som hon eller han gör och därför är 

det viktigt att vara medveten om den förförståelse man har. Det går alltid att tolka samma material 

på flera olika sätt och därför är det inom hermeneutisk tolkning viktigt att pröva olika tolkningar 

tills man funnit den mest rimliga tolkningen (Sjöström 1994, s. 83).
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Forskningsdesign

För att svara på frågeställningarna användes en kvalitativ forskningsdesign med halvstrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod. En kvalitativ forskningsdesign är lämplig när man vill 

karaktärisera något och lämpar sig därför när man söker ta reda på människors upplevelser och 

erfarenheter (Olsson & Sörensen 2007, s. 78). Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att de 

ger intervjupersonerna ett relativt stort utrymme att berätta sin historia samtidigt som dess struktur 

gör det möjligt för forskaren att ha en viss kontroll över data som samlas in (ibid. s. 80).

Tillvägagångssätt

Litteratursökning

För att söka litteratur samt få en överblick över tidigare forskning inom området genomfördes 

litteratursökningar i databaserna LIBRIS, ASSIA, PsycINFO, Social Services Abstract, SwePub, 

Artikelsök och Google. Sökningar gjordes även på Forsas hemsida och i Statens offentliga ut-

redningar samt bland artiklarna i Socialvetenskaplig tidskrift och Socionomen. Litteratursökningar 

gjordes vidare i Stockholms Universitetsbibliotek för socialt arbete, Uppsala universitetsbibliotek 

och Stockholms stadsbibliotek. Sökorden relation, socialtjänst, bemötande, missbruk, klient, klient-

perspektiv och brukarperspektiv användes i olika kombinationer för att få fram relevanta träffar. Vid 

sökning i internationella databaser användes sökorden relation, social work, encounter, substance 

abuse, client och client relation i olika kombinationer. Vi sökte även litteratur genom att söka i 

referenslistor i redan funnen litteratur.

Urval av litteratur

Denna studie utgår enbart ifrån tidigare forskning genomförd i Sverige. De träffar vi fick i de inter-

nationella databaserna bedömdes inte vara relevanta för studiens syfte och valdes därför bort. Det 

finns få undersökningar som endast handlar om klienters upplevelser av klient/socialsekreterar-

relationen utan dessa ingår oftast som en del i annan forskning, detta har dock inte setts som något 

hinder. Utgångspunkten var att söka litteratur från år 2000 och framåt vilket visade sig vara svårt 

eftersom det finns en begränsad forskning inom detta område under denna tidsperiod. Till viss del 

är därför den tidigare forskningen av ett något äldre datum.

Urval av intervjupersoner

Urvalsgruppen bestod av fyra vuxna, två kvinnor och två män med missbruksproblematik som vid 
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intervjutillfället hade en pågående kontakt med en socialsekreterare inom socialtjänstens vuxen-

enhet. Deras ålder var mellan 20 till 60 år och de hade samtliga erfarenhet av flera års missbruk av 

alkohol och/eller narkotika. Samtliga intervjupersoner hade också mångårig erfarenhet av kontakt 

med socialtjänsten.  

För att få tag i intervjupersoner togs kontakt med gruppchefen på ett kommunalt stödboende där en 

av uppsatsförfattarna är timanställd som behandlingsassistent. Stödboendet är ett av flera boenden 

som ingår i en boendekedja för hemlösa personer med missbruksproblematik. Via gruppchefen 

knöts kontakt med gruppchefen på ett annat boende i boendekedjan vilken ombads välja ut lämpliga 

intervjupersoner. Det var ett medvetet val att endast intervjua personer som är okända för oss båda. 

Detta för att undvika att de sätts i en situation där de känner sig tvingade att tacka ja till att delta 

men också för att minska risken för att intervjupersonernas svar påverkas av att det finns en 

befintlig relation. Det stödboende som kontaktades valdes ut för att klienterna där har varit drog-

fria/nyktra i minst sex månader. Urvalskriterierna var personer med missbruksproblematik som var 

intresserade av att delta och dela med sig av sina erfarenheter och som hade en pågående kontakt 

med en socialsekreterare inom socialtjänstens vuxenenhet. Inga specifika krav ställdes på kön, ålder 

eller typ av missbruk eftersom dessa faktorer inte bedömdes ha någon avgörande betydelse för 

studiens syfte. De utvalda intervjupersonerna informerades muntligen av gruppchefen om studiens 

syfte och tillfrågades därefter om de ville ställa upp på en intervju. Sju personer tillfrågades och tre 

av dem avböjde deltagande.

Det finns flera skäl till varför vi valde att vända oss till ett stödboende för att få tag på intervju-

personer istället för socialtjänsten. Ett skäl var att vi redan hade en etablerad kontakt vilket givetvis 

underlättade arbetet med att få tag på intervjupersoner. En annan möjlighet hade varit att söka 

intervjupersoner via socialtjänsten men eftersom studien handlar om klienters upplevelser av 

relationen till sin socialsekreterare ansåg vi att detta skulle innebära flera svårigheter. Vi tror till 

exempel att det då hade funnits en risk för att personer med en positiv inställning till relationen hade 

valts ut framför dem med en mer negativ inställning. Hade vi gått via socialtjänsten tror vi även att 

det hade funnits en risk för att klienterna inte hade svarat ärligt på våra frågor i rädsla för att deras 

socialsekreterare skulle kunna identifiera deras svar.

Vi är medvetna om att gruppchefen kan ha haft olika anledningar till att tillfråga just dessa intervju-

personer. Vi tror dock att dessa anledningar inte har haft något att göra med vilken uppfattning 

intervjupersonerna har om sina socialsekreterare utan snarare handlat om vilka personer som var 

lämpliga att intervjua vid det aktuella tillfället.
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Datainsamling

För att informera tänkbara intervjupersoner om studien författades ett informationsbrev (bilaga 1). 

Tanken var att detta brev skulle ges till intervjupersonerna innan de tackade ja till att medverka. På 

grund av ett missförstånd blev så inte fallet och intervjupersonerna hade därför inte fått all 

information innan de tackade ja till att delta. Intervjupersonerna fick istället läsa informationsbrevet 

före intervjuns start. Samtliga intervjupersoner accepterade att delta efter de fått den skriftliga 

informationen. Detta förfarande var inte optimalt men vi upplevde inte att någon av intervju-

personerna tog detta på ett negativt sätt och tror inte heller att det påverkade intervjusvaren.

Intervjuerna hölls på en plats som låg i nära anslutning till intervjupersonernas hem. Tanken med 

detta var att intervjupersonerna skulle känna sig så trygga som möjligt under intervjuerna och vår 

uppfattning är också att så var fallet. Intervjupersonerna gav intrycket av att vara bekväma i 

intervjusituationen och intervjuerna kändes avslappnade och relativt informella. Valet av plats 

gjordes också för att risken för att bli störda skulle vara liten, detta blev dock inte helt och hållet 

fallet. Två intervjuer avbröts av att personer kom in i rummet och en intervju avbröts två gånger på 

grund av att intervjupersonen fick mobilsamtal. Vår uppfattning är emellertid att detta inte på-

verkade intervjusvaren i någon högre utsträckning. Intervjuerna spelades in med diktafon vilket alla 

intervjupersoner godkände och det föreföll inte som att någon av intervjupersonerna påverkades 

negativt av att bli inspelade. Båda uppsatsförfattarna deltog vid samtliga intervjuer, rollerna skiftade 

dock mellan aktiv intervjuare och observerande bisittare. Bisittaren hade möjlighet att komma med 

kompletterande frågor när detta behövdes. Detta gjordes också vid samtliga intervjuer. Intervju-

guiden (bilaga 2) var indelad i fyra olika delar som behandlade följande områden: bakgrund, den 

nuvarande relationen, hjälpen samt hur en bra relation ska vara respektive inte vara. Varje område 

hade flera underfrågor och vi ställde även följdfrågor när vi ansåg att det behövdes. Vid slutet av 

intervjun gavs intervjupersonerna tillfälle att tillägga något som de tyckte att vi hade missat. Inte 

någon av intervjupersonerna valde att göra det.

Dataanalys

Efter intervjutillfällena transkriberades intervjuerna. Detta gjordes på egen hand av den som varit 

bisittare under den aktuella intervjun. Samtliga citat som används i uppsatsen transkriberades dock 

av oss tillsammans. De transkriberade intervjuerna kodades (jfr Kvale & Brinkmann 2009, s. 221) 

och intervjupersonernas svar meningskoncentrerades och meningsbärande citat lyftes ut. 

Intervjupersonernas svar tolkades sedan hermeneutiskt genom del- och helhetsanalyser utifrån valda 

teoretiska perspektiv. Därefter jämfördes resultaten med tidigare forskning.
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Trovärdighet

Validitet

Validitet inom kvalitativ forskning handlar om "... en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka..." (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). För att uppnå hög validitet är även forskarens 

skicklighet av stor betydelse samt att undersökaren "... kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar 

sina resultat." (ibid. s. 266). Det finns alltid en viss risk att man tolkar intervjupersonerna på ett 

felaktigt sätt och det är rimligen möjligt att göra andra tolkningar än de vi har gjort i denna studie. 

Vi har dock fördelen av att vara två författare vilket har medfört möjligheten att jämföra olika 

tolkningar samt ifrågasätta dessa. Validitet handlar även om trovärdigheten i intervjupersonernas 

svar. Kvale och Brinkmann (ibid. s. 270) menar dock att intervjupersonernas svar inte behöver 

spegla den absoluta sanningen men de kan ändå ge värdefull information om hur intervjupersonerna 

ser på sig själva. I denna studie var syftet inte heller att nå en objektiv sanning utan istället att att få 

fram intervjupersonernas subjektiva upplevelser och uppfattningar.

Reliabilitet

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens reproducerbarhet och tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 263). Reliabilitet är enligt Carlsson (1991, refererat i Larsson 2005, s. 116) 

svårt att fastställa vid kvalitativ forskning och heller inte särskilt meningsfullt. Detta eftersom man 

inte gör några direkta mätningar utan främst söker beskrivningar av ett fenomen. Reliabilitet inom 

kvalitativ forskning kan handla om intervjuarnas skicklighet. En van intervjuare ger troligtvis 

studien en högre reliabilitet än en ovan intervjuare. Detta skulle kunna peka på en lägre reliabilitet i 

denna studie eftersom båda uppsatsförfattarna inte har någon tidigare vana av att hålla intervjuer (jfr 

Kvale & Brinkmann 2009. s. 182ff). Reliabilitet kan också handla om huruvida intervjupersonerna 

skulle svara på samma sätt vid en annan intervjusituation eller till en annan intervjuare (ibid. s. 

263). I detta sammanhang kan vi inte vara säkra på att intervjupersonerna i studien skulle svara på 

samma sätt vid en annan intervjusituation. Faktorer i deras liv kan ha kommit att förändrats vilket 

kan påverka deras uppfattning om sina socialsekreterare och relationen dem emellan. En annan 

intervjuare hade också kunnat ställa andra följdfrågor och kunnat ge en annan respons på intervju-

personernas svar vilket kan ha en inverkan på de svar som ges.

Generaliserbarhet

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning forskningsresultaten är möjliga att överföra till 

andra intervjupersoner och situationer. Inom kvalitativ forskning finns inte samma möjligheter till 
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generalisering som inom kvantitativ forskning. Detta beror på att kvalitativa studier ofta bygger på 

mindre urval (Kvale & Brinkmann 2009, s. 280). Eftersom urvalet i denna studie endast består av 

fyra personer finns ingen möjlighet till generalisering. Utgångspunkten i denna studie har inte heller 

varit att försöka uppnå resultat som är allmängiltiga utan istället varit att komma åt djupare be-

skrivningar av ett mindre antal individers upplevelser av relationen med sina socialsekreterare.

Etiska överväganden

För att skydda intervjupersonernas identitet avidentifierades intervjupersonernas intervjusvar och 

uppgifter som skulle kunna härledas till enskilda intervjupersoner användes inte. Vissa citat 

ändrades även något för att försvåra identifiering (jfr Kvale & Brinkmann 2009, s. 88). Att skydda 

intervjupersonernas identitet var i denna studie extra viktigt. Identifiering av intervjupersonerna 

skulle kunna få konsekvenser för de enskilda intervjupersoner men också påverka relationen mellan 

intervjupersonerna och deras socialsekreterare. Identifiering av intervjupersonerna skulle även 

kunna leda till identifiering av socialsekreterare vilket även detta skulle kunna få negativa 

konsekvenser för både klienter och socialsekreterare.

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka är till för att skydda 

individer som deltar i forskning. De fyra principerna är: informationskravet som innebär att under-

sökningsdeltagaren ska informeras om villkoren för sitt deltagande, samtyckeskravet vilken innebär 

att forskaren ska inhämta forskningsdeltagarens samtycke till att delta, konfidentialitetskravet som 

handlar om att att deltagare och deras uppgifter ska behandlas konfidentiellt samt nyttjandekravet 

vilken innebär att de uppgifter som framkommer i en studie endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6-14). Intervjupersonerna i denna studie informerades före intervjuerna 

om studiens syfte av gruppchefen på det boende de är bosatta och de tillfrågades därefter om de 

ville ställa upp på en intervju. Sju personer tillfrågades och fyra av dem accepterade att delta i 

studien. Tanken var att de presumtiva intervjupersonerna även skulle bli skriftligt information av 

gruppchefen men på grund av ett missförstånd blev så inte fallet. Intervjupersonerna fick istället den 

skriftliga informationen av oss i direkt anslutning till intervjun och efter att ha läst den skriftliga 

informationen gav samtliga intervjupersoner sitt samtycke till att delta i studien. Intervjupersonerna 

informerades även om att deras identitet skulle skyddas och att den information som vi använde i 

studien skulle avidentifieras. De informerades vidare om att de hade rätt att låta bli att svara på våra 

frågor och att de när som helst kunde avbryta intervjun och sitt deltagande utan att behöva förklara 

orsaken till detta. Intervjupersonerna informerades också om att de inspelade och transkriberade 
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intervjuerna endast skulle hanteras av oss och att de skulle raderas så snart uppsatsen var  färdig-

skriven. Slutligen informerades de om att deras intervjusvar endast skulle användas i denna studie 

och att materialet därefter skulle förstöras.

Tidigare forskning

Bernler et al. (1993) genomförde en undersökning vars huvudsakliga syfte var att studera hjälparen 

och klientens relation och deras respektive förväntningar på varandra. Studien innefattade intervjuer 

med socialsekreterare och klienter från två olika verksamheter inom socialtjänsten. 76 intervjuer 

genomfördes inom varje verksamhet varav 38 var sammanhörande parintervjuer (ibid. s. 29, 31f). 

Överlag hade klienterna en positiv bild av sina socialsekreterare och upplevde dem vara mer 

mänskliga än formella. Klienterna ansåg sig bli bra bemötta, förstådda och lyssnade på (ibid. s.74f, 

78, 83). Generellt upplevdes relationen som ”varm, gillande, ärlig och obyråkratisk” (ibid. s. 161). 

Av klienterna var de flesta nöjda med den hjälp de fått. Majoriteten av dem som inte var nöjda 

trodde att de skulle bli det senare (ibid. s. 128). Klienterna menade att det är betydelsefullt att 

socialsekreteraren visar tilltro, står på ens sida och är pålitlig (ibid. s. 152). De klienter som klagade 

mest på tidigare erfarenheter av socialtjänsten är missbrukarna. Författarna menar att det kan för-

klaras med att de är mer krävande än andra klienter samt att de själva antagligen är delaktiga till att 

relationen fungerat sämre (ibid. s. 153). En av slutsatserna var att det oftast utvecklas en god och 

bärande behandlingsrelation men att man skulle kunna dra mer nytta av relationen i förändrings-

arbetet (ibid. s. 161f).

Billquist (1999) genomförde en undersökning om arbetet på två socialbyråer i Göteborg. Under-

sökningens syfte var bland annat att ta reda på vad socialbyråns klientarbete består i samt vad 

klienterna möter "under vägen in i och genom socialbyrån" (ibid. s. 19). Billquist intervjuade i 

studien 48 klienter och 26 socialsekreterare (ibid. s. 41, 47f). Undersökningen visade att klienternas 

uppfattning om socialsekreterarna varierar. Somliga var nöjda med både bemötande och den hjälp 

de fått. Andra kände sig misstrodda och upplevde ett ointresse från socialsekreterarnas sida. Vad 

som dock tydligt framkom var hur viktigt socialsekreterarnas bemötande är (ibid. s. 137). 

Klienterna önskade ett "personligt och individuellt bemötande" (ibid. s. 267) vilket stod i kontrast 

till socialsekreterarnas många gånger standardiserade arbetssätt (ibid. s. 267). Billquist (ibid. s. 270) 

beskriver också en maktobalans mellan klient och socialsekreterare. Hon menar att det från 

socialtjänstens sida finns en tendens att välja att ignorera maktaspekten medan klienterna ständigt 

måste förhålla sig till den.

Billquist har även skrivit en rapport tillsammans med Skårner (2009) som behandlar relationen 
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mellan klient och kontaktperson inom LVM-vården. Studien utgjordes bland annat av observationer, 

fokusgrupper och intervjuer. Totalt medverkade 43 klienter och 29 kontaktpersoner från fyra olika 

institutioner (ibid. 21ff). De flesta klienter i studien uppskattade sina kontaktpersoner och upplevde 

dem som trevliga och tillmötesgående oavsett vad de ansåg om LVM-placeringen i övrigt (ibid. s. 

72). Egenskaper som uppskattades hos en kontaktperson var en aktiv och lyssnande hållning. 

Kritiken som framfördes gick främst ut på att kontaktpersonen var för passiv samt visade brist på 

initiativförmåga och handlingskraft (ibid. s. 64f). Även om det framkom att de flesta var positivt 

inställda till sina kontaktpersoner syntes skillnader i kvaliteten på relationerna. Billqvist och 

Skårner identifierade tre olika typer av relationer: Den personliga och tillitsfulla relationen 

präglades av ömsesidig sympati och respekt och kontaktpersonen levde upp till klientens för-

väntningar. Den artiga och neutrala relationen var inte negativt laddad men utmärktes av 

opersonlig distans, svagt engagemang och brist på djup. I denna relation föreföll det inte heller 

finnas en önskan om en mer personlig relation. Den konfliktfyllda och ambivalenta relationen 

kännetecknas av osäkerhet, otrygghet och otydlighet. Denna relation var inte enbart negativ utan 

pendlade snarare mellan kontaktsökande och distansering. Man visste inte riktigt var man hade 

varandra (ibid. s. 72-78).

Forsberg et al. (2003) genomförde en studie om socialbidrag och bemötande inom socialtjänsten. 

Studien omfattade en enkät, djupintervjuer samt återföring. Sammanlagt svarade 1999 hushåll från 

17 olika kommuner på enkäten och 35 personer intervjuades (ibid. s. 13ff, 17). Det visar sig att det 

flesta, 66 % fick en bra eller ganska bra kontakt med handläggaren vid senaste besöket. 53 % 

uppger även att de har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för handläggaren och hela 80 % 

anser att handläggaren har avsatt tillräckligt med tid till deras ärende. Både i enkätsvar och i 

intervjuer framkom det att klienterna upplevde kontinuitet som viktigt. Man ville ha kvar samma 

handläggare så att ett ömsesidigt förtroende kunde utvecklas (ibid. s. 44ff). Studien visade att det i 

viss mån finns ett samband mellan handläggarens bemötande och klientens känslor av att söka 

socialbidrag. De som upplevde ett bra bemötande och hade en bra kontakt med sin handläggare 

upplevde i mindre utsträckning negativa känslor som skam, maktlöshet och förnedring. Dessa 

klienter kände sig även mer förstådda (ibid. s. 49f). I intervjuerna framfördes framförallt kritik mot 

systemet i sig och inte mot handläggarna som individer (ibid. s. 60).

Johnsson (2006) intervjuade i en kvalitativ studie fem klienter och åtta socialsekreterare i 

Kronobergs läns kommuner, om deras upplevelser av LVM-situationen. Syftet med rapporten var 

bland annat att förstå de meningsskapande processer som skapas mellan socialsekreterare och 

klienter vid ansökan om LVM-vård, under vistelsen på LVM-institution samt efter vistelsen (ibid. s. 

6, 11f). Rapporten visade att tvånget inom missbruksvården var problematisk och något som 
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innebar stigmatisering och kränkning av klienter. Relationen mellan klient och socialsekreterare 

hade dock en stor betydelse för hur klienten upplevde LVM-situationen. En hög grad av närhet 

mellan klient och socialsekreterare minskade klientens upplevelse av tvång medan en låg grad av 

närhet ökade upplevelsen av tvång (ibid. s. 38f). Johansson (ibid. s. 39) fann också att relationen 

mellan klient och socialsekreterare även påverkade socialsekreterarnas syfte att fatta beslut om 

LVM. I vissa fall hade syftet en mer livräddande karaktär medan det i andra fall handlade mer om 

maktutövning. Oavsett kvalitet på relation kunde Johansson (ibid. s. 30) i sitt material inte hitta 

någon relation som beskrevs olika av klienten och socialsekreteraren.

Eriksson (1999) arbetade inom ett projekt med att utveckla ett sätt att granska kvaliteten inom 

socialtjänsten individ- och familjeomsorg utifrån ett klientperspektiv. Två olika socialbyråer deltog. 

Socialsekreterare intervjuades i grupp och sjutton klienter intervjuades enskilt (ibid. s. 5, 23ff). Det 

framkom att klienterna uppfattade mötet med socialtjänsten som ett möte med en enskild social-

sekreterare och inte som ett möte med en organisation. Det ansågs bero på tur eller otur om man får 

en socialsekreterare som är bra eller inte (ibid. s. 35, 50). Klienterna hade således olika upplevelser 

av mötet med socialtjänsten. Många uttryckte att de hade fått ett bra bemötande och att social-

sekreterarna hade lyssnat på dem. Andra beskrev ett byråkratiskt bemötande. Vissa kände sig 

ifrågasatta och kontrollerade (ibid. s. 52f). Negativt bemötande upplevdes ofta i formen av misstro 

riktad mot klienten. Klienterna framhöll vikten av kontinuitet i kontakten då ömsesidig misstro ökar 

när socialsekreterare byts ut (ibid. s. 38, 52). Eriksson menar att tillit är grundläggande för att skapa 

en bra relation och att lyhördhet och respekt är viktiga faktorer bakom tillit (ibid. s. 38f).

Jonsson (2001) genomförde en studie som delvis syftade till att ta reda på vad det innebar att till-

höra en ekonomigrupp inom socialtjänsten som klient respektive handläggare. Studien byggde på 

intervjuer med fem klienter och tre socionomer från två olika kommuner samt litteraturstudier (ibid. 

s. 6f, 16). Alla intervjuade klienter menade att det var betydelsefullt att få behålla en och samma 

handläggare för att kunna skapa ett förtroende för varandra. De ansåg att det var viktigt att person-

kemin stämmer med handläggaren samt att kontakten upplevs som personlig (ibid. s. 28ff). Ingen av 

de intervjuade klienterna var negativt inställda till sina handläggare. Däremot riktades kritik mot 

socialtjänsten som system och organisation (ibid. s. 31). De klienterna önskade var mer praktisk 

hjälp, mer tid, mer personlig kontakt, mindre kontroll och ett bättre samarbete med andra 

myndigheter (ibid. s. 34ff).

Sammanfattning av tidigare forskning

Den valda forskningen omfattar både studier om hur klienter upplever relationen till sina social-
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sekreterare och vilken uppfattning klienter har om socialsekreterares bemötande. Forskningen visar 

att klienters uppfattning om socialsekreterarnas bemötande och av relationen varierar. Den över-

vägande delen av klienterna är positivt inställda till sina socialsekreterare och de är nöjda med den 

hjälp de får, men det finns även exempel på klienter som känner att socialsekreterarna misstror dem 

och att de får ett byråkratiskt och opersonligt bemötande. Kritik riktas dock oftare mot 

organisationen och systemet än mot enskilda socialsekreterare.

Det som klienterna anser är viktigt är att personkemin stämmer mellan klient och socialsekreterare 

och att de får ett personligt bemötande. Klienterna tycker också att det är viktigt med kontinuitet. 

De uppskattar inte att behöva byta socialsekreterare eftersom alltför täta byten gör det svårt att 

utveckla ett förtroende.   

Socialsekreterarnas bemötande och kvalitet på relationen hänger vidare samman med klienternas 

upplevelser av kontakten med socialtjänsten. Ett dåligt bemötande kan till exempel öka känslan av 

skam, maktlöshet och förnedring vid ansökan om ekonomiskt bistånd och en relation som är 

distanserad kan öka känslan av tvång vid ett LVM-beslut.

Teoretiska utgångspunkter

För att kunna analysera studiens resultat har relevanta teorier sökts inom socialpsykologiska och 

sociala teoribildningar. Valet av teoretiska utgångspunkter föll på ett maktperspektiv samt Goffmans 

dramaturgiska teori. Litteraturen visar att relationen mellan klient och socialsekreterare präglas av 

ett ojämnt maktförhållande och att detta är ett faktum som inte går att bortse ifrån. I en studie som 

söker öka förståelsen för relationen mellan klient och socialsekreterare föreföll det därför självklart 

att utgå från ett maktperspektiv. Vi önskade dock komplettera maktperspektivet med en teori som i 

större utsträckning tog hänsyn till interaktionen mellan klient och socialsekreterare och valet föll på 

Goffmans dramaturgiska teori (2009). Utifrån denna teori kan mänsklig interaktion ses som en 

teater där människor innehar olika roller. Detta i syfte att kontrollera det intryck som vi gör på andra 

människor (Goffman, 2009, s. 9, 22) och vår tanke var att detta i allra högsta grad även måste gälla 

interaktionen mellan klient och socialsekreterare. Genom att utgå ifrån två olika teoretiska 

perspektiv var förhoppningen att nå ytterligare ökad förståelse för relationen mellan klient och 

socialsekreterare. Tanken var att de olika perspektiven skulle komplettera varandra och på så sätt ge 

mer nyanserade analyser av materialet.
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Maktperspektiv

Intentionell makt och strukturell makt

Maktbegreppets innebörd skiljer sig åt beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Utifrån ett 

handlingsteoretiskt perspektiv betonas det intentionella maktbegreppet. Makt ses som något man 

har i olika grad och som ger styrka att handla på ett visst sätt utefter mål och intressen. Makt inne-

has av subjekt som kan utgöras av exempelvis personer, organisationer och nationer. Att ett subjekt 

har makt innebär dels att subjektet har en vilja och en avsikt att handla på ett visst sätt samt 

kapacitet och styrka att handla på detta sätt (Franzén 2005, s. 87f). Det strukturella maktbegreppet  

har sitt ursprung i strukturellt perspektiv. Makt anses handla om över- och underordning och gör sig 

”gällande genom överlägsenhet”. Även här betraktas makt som en kraft men större vikt läggs vid 

maktens form och utsträckning. Samhället anses bestå av vissa strukturella förhållanden till 

exempel klass och genus som i sin tur bestämmer individernas position i samhället. Detta är av-

görande för hur makten fördelas (ibid. s. 87).

Relationell makt

Franzén (2005, s. 188) kritiserar det intentionella maktbegreppet för att det bortser ifrån att 

subjektets intentioner formas av strukturer och hävdar att det strukturella maktbegreppet begränsas 

av att det inte kan förklara hur strukturer skapas och förändras. Franzén argumenterar därför för ett 

relationellt maktbegrepp. Han förespråkar dess användning eftersom det förenar de två andra 

maktbegreppen och tillåter att hänsyn tas till både strukturell makt samt subjektets handlande och 

intentioner. Det relationella maktbegreppet binder samman handlande subjekt med strukturer. Detta 

genom att se subjekt som aktörer i relation till andra aktörer men också som aktörer i olika nät av 

relationer (Franzén 2005, s. 88f).

Franzéns relationella maktbegrepp kan härledas till Foucaults syn på makt vars utgångspunkt är att 

makt är något som existerar i alla relationer. En relation som till synes tycks sakna makt tyder 

istället på en relation som har en jämn maktbalans, något som dock kan vara enbart tillfällig. Därtill 

verkar makt genom relationer och detta innebär att makt inte är ett verktyg som kan erövras, delas 

eller användas för att härska (Franzén 2005, s. 90). Makt är något man utövar snarare än besitter 

(Foucault 2003, s. 32). Makten är dessutom produktiv vilket innebär att den bidrar till att något 

skapas eller upprätthålls. Makt formar relationer och det som händer i relationerna (Franzén 2005, s. 

91). Där makt finns finner vi även motstånd. Detta för att makt föder motstånd och motstånd föder 

makt. Motstånd kan utövas både medvetet och passivt. Även apati och ointresse kan ses som sätt att 

göra motstånd på. Även om motstånd och makt visar på en indelning i ett överläge och ett underläge 
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är detta föränderligt. Detta eftersom makt är beroende av sammanhang, alltid relativ och aldrig 

absolut (ibid. s. 91f).

Maktrelationen mellan klient och socialsekreterare

Franzén menar att maktrelationen mellan klient och socialsekreterare är ojämn redan innan båda 

dessa möts. Detta på beror på omständigheter som omger relationen till exempel socialsekreterarens 

professionalitet och tillhörighet till socialtjänsten samt det faktum att klienten behöver hjälp oavsett 

klientens egen inställning (Franzén 2005, s. 90f). Socialsekreterare kan utöva makt med stöd av 

lagar och regler och kontrollerar resurser vilket innebär makt som kan påverka människors livs-

föring. Makten är även inbyggd i relationen och alltså inte bara ett redskap som socialsekreteraren 

kan välja att använda i vissa situationer. Både socialsekreterare och klient är ”utsatta för makt och 

använder makt och utövar motstånd" (Swärd & Starrin 2006, s. 249f). Även om socialsekreteraren 

genom tillgång till organisation, kunskap och professionalitet befinner sig i ett överläge gentemot 

klienten innebär det således inte att klienten är maktlös. Klienter kan på olika sätt göra motstånd 

genom att ”inleda förhandlingar eller använda olika tekniker, till exempel att erkänna fel och brister 

och lova bättring, motsätta sig förslag eller utebli.” (ibid. s. 249f). Det pågår på så sätt ett taktiskt 

spel mellan klient och socialsekreterare där ytterligheterna är en klient som ”bekänner” sina 

problem och visar ”samarbetsvilja” (Franzén 2005, s. 91) och en klient som drar sig undan, tiger 

eller svarar enstavigt. Socialsekreteraren kan feltolka dessa signaler på motstånd från klienten och 

uppleva att klienten ljuger, är ovillig att samarbeta och inte har insikt i sina problem (Swärd & 

Starrin 2006, s. 251).

Det enskilda mötet mellan klient och socialsekreterare sker dessutom ofta i slutna rum vilket 

lämnar ganska stort utrymme för utövandet av osynlig makt. Trots att klienten har vissa lagstadgade 

rättigheter kanske socialsekreteraren väljer att inte lyssna på klienten utan hellre fyller i blanketter, 

är otillgänglig eller lämnar diffusa besked (Scheff & Starrin 2002, refererat i Swärd & Starrin 2006, 

s. 251). En annan del av den osynliga makten är kunskap (Swärd & Starrin 2006, s. 253). Enligt 

Foucault är makt och kunskap ömsesidigt beroende och varandras förutsättningar (Foucault 2003, s. 

33). Socialsekreteraren har genom sin utbildning erhållit kunskap som förklarar beteenden och 

problem samt fått tillgång till en begreppsapparat och ett fackspråk. Detta ger socialsekreteraren rätt 

att uttala sig om klienten och dennes problem och innebär även att hon får ett tolkningsföreträde. 

Därmed riskerar alternativa tolkningar och beskrivningar från klientens sida att negligeras då 

socialsekreterarens syn ses som sanningen (Swärd & Starrin 2006, s. 253). Ofta möter social-

sekreterare motstridiga krav och intressen som de förväntas kunna hantera. Klienternas behov ställs 

inte sällan mot organisatoriska krav på besparingar och restriktivitet vilket sätter socialsekreterarna i 
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en position där de vill hjälpa men inte kan. Socialsekreterarna måste därför hitta strategier för att 

hantera dessa motsatsförhållanden. Dessa strategier kan utgöras av till exempel ”förenklingar av 

rutiner, att dra sig tillbaka och inte lyssna på klienternas behov, att liera sig med organisationen och 

inte med klienterna” (ibid. s. 251f).

Goffmans dramaturgiska teori

Goffmans dramaturgiska teori är en möjlig utgångspunkt för att förstå relationen mellan klient och 

socialsekreterare. Enligt denna teori ses mänsklig interaktion som en teater där människor innehar 

olika roller i syfte att kontrollera det intryck de gör på andra människor. Den roll man spelar är 

anpassad till de roller som spelas av andra närvarande (Goffman 2009, s. 9, 22). Människors 

agerande kan också syfta till att skapa önskvärda reaktioner hos andra. Detta kallar Goffman 

intrycksstyrning (ibid. s. 103). Beroende på sammanhang väljer individer att visa vissa bestämda 

delar av sig själva medan de döljer andra. Goffman skiljer på beteenden som man visar till personer 

man inte står så nära (framträdande i den främre regionen) och till personer som man är mer intim 

med (framträdande i den bakre regionen) (ibid. s. 97, 101f). Även om det finns en tendens att se 

regioner som antingen främre eller bakre menar Goffman att det finns regioner som är både och 

(ibid. s. 112). Utifrån detta är det möjligt att se interaktionen mellan klient och socialsekreterare 

som ett framträdande där både klient och socialsekreterare innehar olika roller. Båda två är agerande 

i och med att de spelar en roll inför varandra men de utgör även varandras publik. Bådas beteende i 

interaktionen kommer till viss del vara tillrättalagd för att möjliggöra kontroll av hur den andra 

personen upplever situationen och utgör därför exempel på framträdande i den främre regionen.

En samling individer som agerar tillsammans i syfte att "bevara en given projicerad definition av 

situationen" (Goffman 2009, s. 95) kallar Goffman för ett team. Teammedlemmar samarbetar 

följaktligen för att upprätthålla en gemensam bild av hur den aktuella situationen ska se ut och de 

förenas i ett ömsesidigt förtroende men även i ett ömsesidigt beroende. Ett väl fungerande sam-

arbete kan leda till att teammedlemmarna kommer närmare varandra men teammedlemmar kan 

även framträda på ett sätt som saboterar teamets framträdande (ibid. s. 77f). När klient och social-

sekreterare möts spelar de båda olika roller. De kan dock inte utöva sina rolltolkningar hur som 

helst utan måste förhålla sig till vissa fastställda ramar om hur ett möte mellan klient och social-

sekreterare ska se ut. Klienten och socialsekreteraren kan därför ses som medlemmar i varsitt team 

men också som medlemmar i samma team. De agerar således på egen hand men även tillsammans 

och om deras framträdande inte överensstämmer med deras respektive förväntningar saboteras 

framträdandet. Goffman menar att det finns en tendens att välja teammedlemmar som man är säkra 

på kommer att uppträda på ett accepterat sätt (jfr ibid. s. 84). När medlemmarna av ett team inte 
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längre är i närheten av publiken talar den enligt Goffman på ett sätt som de inte skulle göra om 

publiken var närvarande (ibid. s. 151f). Detta kallar Goffman "behandlingen av de frånvarande" och 

kan ses som en "kompensation för den förlust av självaktning som man kan tänkas uppleva när man 

ansikte mot ansikte med publiken måste ge den en tjänstvillig behandling" (ibid. s. 152).

Destruktiv information är information som kan skada det intryck som teamet vill skapa om sig själv. 

Detta kan enligt Goffman benämnas mörka hemligheter och strategiska hemligheter. Mörka 

hemligheter förklarar Goffman som dubbla hemligheter. Detta för att det handlar om att dölja fakta 

som inte passar in i den bild av sig själv som teamet vill förmedla men också för att döljer det 

faktum att det finns omständigheter som man inte redovisar öppet. Strategiska hemligheter handlar 

om att dölja egenskaper eller avsikter som publiken, om de får reda på dem, annars skulle kunna 

anpassa sig vilket innebär att den avsedda effekten försvagas eller uteblir. Enligt Goffman kommer 

teamet alltid sträva efter att hemlighålla sina mörka hemligheter medan de strategiska hemlig-

heterna kan avslöjas när de inte längre har någon betydelse för teamet (ibid. s. 126f). Det finns även 

hemligheter som Goffman kallar anförtrodda hemligheter. Dessa är hemligheter som teamet 

anförtror någon och som denna måste hemlighålla för att bevara relationen till teamet (ibid. s. 

126ff). Ett exempel på detta skulle till exempel kunna vara klienten som anförtror sig åt sin 

socialsekreterare. Detta förtroende kan inte enkelt brytas eftersom relationen mellan klient och 

socialsekreterare då skulle kunna förstöras. Det intryck som frammanas av ett framträdande är 

enligt Goffman ett ömtåligt fenomen som när som helst kan falla sönder, detta även av mycket små 

missöden. Det gäller därför att publiken inte genomskådar de eventuella lögner man framför (ibid. 

s. 60). Om publiken avslöjar uppgiftslämnare med en lögn som framförts medvetet och med avsikt 

finns det risk att denne inte bara tappar ansiktet under själva interaktionen utan kan också förlora 

publikens förtroende för all framtid (ibid. s. 60).

Resultat och analys

I detta avsnitt redogörs resultaten från intervjuerna. Resultaten har delats in i sju mindre delar. Efter 

varje del kommer en delanalys som utgår ifrån de valda teorierna. Resultaten presenteras både 

genom direkta citat från intervjupersonerna men också genom att flera citat har sammanfattats till 

kortare formuleringar. Citaten har i stort sett angivits ordagrant men vi har tagit oss friheten att 

ändra något i intervjupersonernas språk för att försvåra identifiering. Uttryck som förefaller typiska 

för enskilda intervjupersoner har därför tagits bort. Vi har även gjort vissa språkliga ändringar för 

att underlätta läsbarheten och vissa upprepningar och pauser har inte skrivits ut. Ord inom parentes 

23



syftar till att förtydliga betydelsen i citat, där denna inte är underförstådd. Citattecken markerar 

början och slut av citatet. Tre punkter i början, eller slutet av ett citat innebär att citatet är taget ur ett 

längre sammanhang. Tre punkter mitt i ett citat betyder att intervjupersonen gör en paus. Namnen 

på intervjupersonerna är fingerade.

Relationen mellan klient och socialsekreterare

Klienternas uppfattning om sina socialsekreterare

Utifrån intervjupersonernas svar fann vi att intervjupersonerna hade mycket olika uppfattning om 

sina socialsekreterare. Samtliga intervjupersoner har haft kontakt med socialtjänsten under många år 

och har därför haft ett flertal olika socialsekreterare och de beskrev alla både positiva och negativa 

upplevelser av såväl nuvarande som tidigare socialsekreterare. Malin är mycket nöjd med sin 

socialsekreterare vilket är en ny erfarenhet för henne. Den tidigare socialsekreteraren tyckte hon 

inte alls om och hon blev glad när hennes nuvarande socialsekreterare tog över ansvaret för henne.

... jag har alltid haft nått negativt med socialen i hela mitt liv men när jag har träffat  

henne så ere en annan sak. (Malin)

 

Hon e ärlig, rak men ändå snäll... hon e en väldigt bra människa. (Malin)

Johan är också positiv till sin socialsekreterare. Han har inte känt henne så länge men han upplever 

att kontakten dem emellan fungerar bra. Så här beskriver han hennes bemötande:

Bra faktiskt, trevlig, respekt och så... inget å klaga på. (Johan)

Anna är däremot mycket missnöjd med sin socialsekreterare. Hon anser att de inte alls passar ihop 

och att de inte kan prata med varandra. Kontakten dem emellan är också för närvarande ytterst 

begränsad. Anna har övervägt att byta socialsekreterare.

Jag gillar inte henne. Hon gillar inte mej. (Anna)

 Vi går inte ihop liksom. De e helt fel. (Anna)

Erik ger uttryck för en något ambivalent uppfattning om sin socialsekreterare. Han säger att det 

egentligen inte är något större fel på henne, att hon är väluppfostrad och att hennes bemötande är 
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korrekt. Däremot tycker han att hon är alltför formell. Erik skulle gärna vilja byta socialsekreterare 

men tvivlar på att det kommer bli bättre för honom om han gör det.  

Jag kan inte ta upp ett ämne å snacka om väder å vind eller nånting sånt där när jag  

träffar henne i korridoren eller nånting... utan det är rent formellt pappersarbete. (Erik)

Jag försöker lätta upp med nått skämt och så och få igång nått snack. Men det är svårt,  

hon är inte den typen. (Erik)

Delanalys

Bland intervjupersonerna är Anna och Erik de som är mest missnöjda med sina socialsekreterare. 

De beskriver disharmoniska relationer med hög avsaknad av förtroende och samarbete. En slutsats 

som man kan dra av detta är att Anna och Eriks socialsekreterare helt har misslyckats med att bygga 

upp förtroendefulla relationer till dem. Utgår man från ett maktperspektiv kan man dock tänka sig 

att Anna och Eriks negativa inställning till sina socialsekreterare skulle kunna vara en reaktion och 

ett uttryck för den maktobalans som enligt Franzen (jfr 2005, 90f) existerar i relationen mellan 

klient och socialsekreterare. Eftersom både Anna och Erik, på grund av sitt missbruk, under många 

år levt med en mycket begränsad kontroll över sin livssituation är det tänkbart att de nu är särskilt 

känsliga för den maktobalansen. Detta skulle kunna innebär att de har svårt att ha en positiv in-

ställning till sina socialsekreterare och därför vill förringar henne som person. Johan och Malin har 

däremot en positiv uppfattning om sina socialsekreterare. Detta skulle utifrån ett relationellt makt-

begrepp kunna tolkas som att det åtminstone för tillfället råder en jämvikt mellan dem och deras 

socialsekreterare (Franzén 2005, s. 90). En frånvaro av maktobalans, om än tillfällig, torde öka 

chanserna för att klienterna ska få en positiv bild av sin socialsekreterare och skulle kunna vara en 

förklaring till varför Johan och Malin har en bra uppfattning av sina socialsekreterare.

Relationens betydelse för klienterna

Alla intervjupersoner förutom Johan anser att det är viktigt att man som klient har en bra relation till 

sin socialsekreterare. För Anna som länge har levt utanför samhället är det viktigt att social-

sekreteraren kan vara ett stöd och en länk till omvärlden. Malin uttrycker sig så här om relationens 

betydelse:  

Jätteviktigt, tycker jag.  Annars blir det bara iskallt mellan varandra. ... det blir bara  

arbete, inget känslomässigt. (Malin)
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... man måste ha en bra relation till sin handläggare annars gåre inte. (Malin)

Erik uttrycker sig ännu starkare och menar att för just missbrukare är relationen med social-

sekreteraren särskilt betydelsefull. Erik menar att en bra relation är viktig eftersom det ökar 

chanserna för att socialsekreteraren förstår när det är rätt tillfälle att gripa in. Om socialsekreteraren 

väntar för länge kan det vara för sent. Det är då svårare att “ta sig upp” ur missbruket än när man är 

motiverad och mår någorlunda bra.

För alla missbrukare är det (att ha en bra relation) ju livsviktigt alltså. Det är  

skillnaden mellan liv och död. (Erik)

Även om de flesta intervjupersoner tycker att det är betydelsefullt att ha en bra relation med sin 

socialsekreterare är det bara Malin som tycker att relationen till sin nuvarande socialsekreterare har 

någon betydelse. För henne är relationen mycket viktig.

Mycke, den betyder mycke för mig. Om jag behöver prata med henne så kontaktar jag  

henne så vet jag att hon kommer ställa upp. Så jag e glad att jag har henne... faktiskt.  

(Malin)

Anna och Erik ger båda två exempel på tidigare relationer med socialsekreterare som har varit 

viktiga för dem men när det gäller den nuvarande relationen uttrycker både Anna och Erik att den 

inte betyder någonting för dem.  

Det finns liksom ingenting... alltså hon behöver inte mig, jag behöver inte henne.  

(Anna)

Värdelös. (Erik)

Johans uppfattning skiljer sig från de andra intervjupersonerna. Även om han har en positiv upp-

fattning om sin socialsekreterare anser han inte att han har någon relation till henne och detta är ett 

medvetet val från hans sida.

Alltså, vi har ingen relation, inte så. Alltså jag skapar ingen relation med myndighets-

människor sådär. Det gör jag inte, dom är där och jag är här. (Johan)

Jag vill ha bort det så fort som möjligt och då känner jag då är det bara onödigt för  
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mig att bygga upp en personlig kontakt med nån som (jag) ändå vill bryta med så fort  

som möjligt. (Johan)

Delanalys

Generellt anser intervjupersonerna att det är viktigt att man har en bra relation till sin social-

sekreterare. En bra relation underlättar kommunikationen och ökar chanserna för att man får den 

hjälp man behöver och vid rätt tillfälle. Utifrån ett maktperspektiv förefaller det vara naturligt att 

klienten upplever att det är mycket viktigt att ha en bra relation till sin socialsekreterare eftersom 

socialsekreteraren kan utöva makt genom att fatta beslut som rör klienten men även genom att 

underlåta sig att fatta vissa beslut (jfr Swärd & Starrin 2006, s. 249). Då Anna och Erik anser att en 

bra relation till socialsekreteraren är viktigt kan det verka lite förvånande att de har uppfattningen 

att relationen till den nuvarande socialsekreteraren är betydelselös. Detta skulle kunna förklaras 

med att det finns ett samband mellan vilken uppfattning man har om sin socialsekreterare och hur 

stor betydelse man tillskriver relationen. Att Anna och Eriks anser relationen till sina social-

sekreterare är betydelselös skulle således kunna bero på att de helt enkelt inte tycker om sina 

socialsekreterare. Malin som däremot uppskattar sin socialsekreterare tillskriver även henne en stor 

betydelse. Johans uppfattning strider dock mot denna tolkning. Han har en positiv uppfattning om 

sin socialsekreterare men anser ändå att relationen till henne är betydelselös. Johan ger starkt ut-

tryck för att han vill klara sig själv: "Jag vill ha bort det så fort som möjligt och då känner jag då är 

det bara onödigt för mig att bygga upp en personlig kontakt". Hans inställning skulle kunna tolkas 

som ett motstånd mot den inverkan som socialsekreteraren rimligtvis torde ha på hans livssituation 

(jfr Swärd & Starrin 2006, s. 251).

Att Anna, Erik och Johan anser att relationen till sina socialsekreterare är betydelselös kan också 

förstås utifrån vad Goffman (2009, s. 151) kallar "behandlingen av de frånvarande". När social-

sekreterarna inte är närvarande kan intervjupersonerna prata om dem på ett sätt som de aldrig skulle 

göra när de var närvarande. Detta eftersom de inför socialsekreteraren vill visa en mer positiv bild 

av sig själva. Att de nedvärderar relationen skulle kunna vara ett exempel på hur de hanterar den 

"förlust av självaktning" som de troligtvis upplever när de träffar sina socialsekreterare. Detta 

snarare än en exakt beskrivning av vad relationen betyder för dem (jfr ibid. s. 151).

Hjälpen

Hjälpen som socialsekreterarna ger sina klienter kan enligt intervjupersonerna se ut på olika sätt. 

Dels handlar det om praktisk hjälp men också om råd och stöd. Av intervjupersonerna är det bara 
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Malin som upplever att den nuvarande socialsekreteraren har hjälpt henne.

... hon har hjälpt mig jävla mycke. (Malin)

... hon har hjälpt mig å kontakta folk som jag ringde. Hon har stöttat mig, hon har vart  

med, hon har hjälpt mig mer... (Malin)

Under intervjuerna med Anna, Johan och Erik framkommer det olika exempel på hur deras nu-

varande socialsekreterare har hjälpt dem. Till exempel är det socialsekreteraren som har möjliggjort 

deras nuvarande boende. Trots detta är deras upplevelse att de inte har fått någon hjälp.

Nej, hon har bara gjort min tillvaro trist och grå. (Anna)

Alltså, hon kanske tycker att hon hjälper mig men jag tycker inte att hon... (hjälper mig)  

(Johan)

Malin menar att det inte bara hänger på socialsekreteraren ifall det skall bli någon hjälp utan det 

krävs också ett samarbete mellan klient och socialsekreterare. Även om det största ansvaret vilar på 

socialsekreteraren så har även klienten ett visst ansvar. Socialsekreteraren kan därför ställa vissa 

krav på klienten.

Ja hon vill att... (om) hon hjälper till så ska jag hjälpa till lite mer på traven eftersom 

det är mig det handlar om, liksom jag kan inte bara åka med henne. Det går ju inte, jag 

måste ju också hjälpa till. (Malin)

Även om de flesta inte upplever att de blir hjälpta av sin nuvarande socialsekreterare uppger 

samtliga intervjupersoner att de blivit hjälpta av tidigare socialsekreterare. Erik har fått mycket 

hjälp av tidigare socialsekreterare och han säger att det är tack vare dem och deras hjälp som han 

lever i dag.

Dom har hjälpt mig så mycket så att jag har fått dåligt samvete. Dom har offrat en del  

av sitt privatliv alltså... så att säga... (Erik)
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En av dom... hon tog ut ett LVM på mig och hade hon inte gjort det då hade det vart nattsvart  

alltså. (Erik)

Ingen av intervjupersonerna anser att relationen med socialsekreteraren har hjälpt dem att komma 

ifrån sitt missbruk. Samtliga menar att det endast är deras egen förtjänst att de har lyckats lämna sitt 

missbruk.

Jag har ju slutat själv. För att jag ville. (Malin)

Nej, det har ingenting med henne att göra. Det är jag själv. (Malin)

Det är inte hennes förtjänst. (Anna)

Erik menar att den hjälp man får har ett samband med den egna motivationen och att det inte går att 

hjälpa någon som inte helhjärtat vill sluta med sitt missbruk. Tidigare har han inte varit motiverad 

och trots att han då fick mycket hjälp så har det inte haft någon verkan på hans missbruks-

problematik.

Ja, men... tidigare... dom har ju försökt men dom har inte kunnat... dom har ju inte haft  

nånting å arbeta med, jag har ju inte haft viljan. Då finns det ju ingenting. Jag har ju  

bara gått på AA-mötena för att få en markering att jag har varit där. (Erik)

På frågan om de skulle kunna ha gjort något annorlunda svarar Erik:

Jag tvivlar på det faktiskt... För att jag är, var för tjurskallig alltså helt enkelt. För att  

missbruket sitter så djupt... (Erik)

Det är ju närmast en hopplös uppgift för en socialsekreterare att hjälpa en människa  

som inte innerst vill bli av med sitt missbruk. (Erik)

En del är superbra men det är inte deras fel, då har jag inte varit motiverad och då kan  

ju ingen socialsekreterare i världen göra nånting alltså, man sitter å ljuger bara. (Erik)
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Delanalys

Av intervjupersonerna är det endast Malin som anser sig bli hjälpt av sin socialsekreterare. De 

övriga intervjupersonerna anser sig inte bli hjälpta vilket kan ses som något anmärkningsvärt 

eftersom de under intervjuerna ger flera exempel på olika hjälpinsatser. Att klienterna inte anser sig 

bli hjälpta kan utifrån ett maktperspektiv ses som ett sätt för klienten att förhålla sig till det ojämlika 

maktförhållande som existerar mellan klient och socialsekreterare (Franzén 2005, s. 90, Swärd & 

Starrin 2006, s. 249). En tolkning kan vara att intervjupersonerna genom att bestrida det faktum att 

de får hjälp försöker ta avstånd ifrån den underlägsna position som de som hjälpsökande befinner 

sig i gentemot hjälparen. Att intervjupersonerna tillbakavisar att de blir hjälpta kan även ses som en 

strategi från klientens sida att reducera socialsekreterarens betydelse eftersom hjälpaspekten utgör 

något av det mest centrala i socialsekreterarens roll.

Vissa av intervjupersonerna ger uttryck för att det även ligger ett visst ansvar på klienten för att 

hjälp skall kunna förmedlas. Detta skulle kunna tyda på att det krävs ett samarbete mellan klient och 

socialsekreterare. Man skulle kunna se klient och socialsekreterare som medlemmar i ett team som 

tillsammans genomför ett framträdande där de spelar rollerna som hjälpsökande och hjälpare. Ett 

framgångsrikt framträdande mellan klient och socialsekreterare har som mål att hjälp förmedlas och 

tas emot. Om någon av teammedlemmarna underlåter sig att agera enligt den gemensamt förut-

bestämda bilden av framträdandet så saboteras föreställningen och hjälpen kan komma att utebli (jfr 

Goffman 2009, s. 78).

Viktiga faktorer för att skapa en bärande relation

Under intervjuerna berördes intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av både nuvarande 

och tidigare relationer med socialsekreterare. Eftersom intervjupersonerna under många år har haft 

kontakt med socialtjänsten och därför träffat flera olika socialsekreterare, har alla uppfattningar om 

hur de vill att relationen ska vara och hur den inte ska vara. Utifrån intervjupersonernas svar går det 

att urskilja ett antal faktorer som är viktiga för att det ska kunna skapas en bra relation mellan klient 

och socialsekreterare.

Ärlighet och öppenhet

Ärlighet och öppenhet är något som alla intervjupersonerna framhåller som betydelsefullt för att det 

ska kunna etableras en bra relation mellan klient och socialsekreterare.
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Det är så man får en bra relation, man e ärlig mot varandra, säger vad man tycker,  

man e rak. (Malin)

Ärlighet innebär att socialsekreteraren står vid sitt ord. Det är viktigt att socialsekreteraren menar 

vad hon säger. Hon får inte ge klienterna falska förhoppningar utan måste hålla det hon lovar.

Alltså, lova ingenting som inte är hundraprocentigt. (Johan)

Man säger inget förräns man vet att det liksom händer på riktigt. Falska förhoppningar.  

(Johan)

... (när) hon säger att hon ska försöka fixa det, så kan det hända att det blir (så) men 

hon säger att hon inte kan lova nånting. Då ger hon inte för höga förväntningar.  

(Malin)

Näe, ärlighet alltså de e... att dom inte går bakom ryggen på en till exempel. Märker  

man det en gång då e ju loppet kört för all framtid alltså. (Erik)

Det är inte bara socialsekreteraren som måste vara öppen och ärlig. Intervjupersonerna anser också 

att det ligger ett ansvar på klienten.

Jag måste också vara öppen och ärlig och lägga korten på bordet. Säga vad jag tycker  

och känner. (Johan)

Det handlar liksom, tillit handlar också om att man måste visa... man måste förtjäna  

tilliten, det går ju inte bara att få den sådär. Jag måste ju bevisa liksom att jag står för  

mitt ord... (Malin)

Annars blir det här att man håller på med bedrägerier å spelar ett spel... (Erik)

Erik beskriver hur han mot tidigare socialsekreterare medvetet har varit oärlig och spelat ett spel. 
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Detta har delvis varit för att få sig vilja igenom men också för att dölja att han då egentligen inte 

hade några intentioner att komma ifrån sitt missbruk.

Förut har det bara varit skådespel. Jag åkte in å ut på behandlingshem för att hålla  

färgen. För ekonomiska fördelar. (Erik)

Alltså då hade jag ju inte en tanke på att sluta supa. Det var bara ett spel för  

gallerierna och det ångrar jag ju idag. (Erik)

Socialsekreterare som ser igenom spelat uppskattas dock inte alltid av klienten.

 

Nä, då råkar man ju i luven med automatik. Då blire skarpt läge så att säga. (Erik)

Även om ärlighet är något som intervjupersonerna anser är viktigt är det inte alla som tycker att de 

kan vara helt ärliga mot sin socialsekreterare. Anna är en av dem.

Nej det skulle aldrig falla mig in... nej usch nej. (Anna)

Även om Erik säger sig inte längre ha något behov av att hålla upp en fasad nu när han har upp-

riktiga avsikter att sluta missbruka innebär det inte att han kan vara helt ärlig mot sin social-

sekreterare. Detta beror på att han inte känner något förtroende för henne.

Inte ett dugg alltså. Då vore jag ju dum. Jag skulle aldrig våga säga nån hemlighet åt  

henne eller nånting för det skulle hon ju föra vidare direkt alltså. (Erik)

 ... för ibland så vill man ju... säga nånting... men det törs jag helt enkelt inte, då sluter  

jag mig. (Erik)

Anna, Erik och Malin beskriver att det finns saker som de väljer att inte prata om med sin 

socialsekreterare. Johan beskriver att han kan vara helt ärlig mot sin socialsekreterare men han 

väljer att bara vara delvis öppen.

Jag skulle kunna vara hundra procent öppen men jag väljer ju själv vad jag vill berätta  
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för nånting. (Johan)

Delanalys

Samtliga intervjupersoner nämner vikten av ärlighet och öppenhet för att det ska kunna skapas en 

bra relation. Dock är det inte alltid så att det är möjligt att vara ärlig och öppen. Utgår man från 

Goffmans dramaturgiska rollteori kan man se klienten och socialsekreteraren som två aktörer som 

agerar för varandra och som båda två försöker styra det intryck som de gör på den andre (Goffman 

2009, s. 9, 22). Erik beskriver hur han tidigare spelade en roll för sina socialsekreterare för att få 

dem att tro på att han hade nått insikt i sitt missbruk och att han ville leva utan alkohol och droger. 

Detta gjorde att han då fick vissa fördelar som han inte annars hade fått. För både klient och 

socialsekreterare gäller det att visa att man är någon att lita på. Det kan bli svårt eftersom både 

klient och socialsekreterare troligtvis har hemligheter som de inte vill eller kan dela med sig av till 

den andre. Detta eftersom man då inte vad som kan hända eller hur relationen kan komma att på-

verkas. Det finns följaktligen en hel del information som skulle kunna anses vara destruktiv och 

exempel på olika hemligheter (Goffman 2009, s. 126). Det är inte bara viktigt för klienten och 

socialsekreteraren att behålla viss information för sig själv utan det är lika viktigt att den andre inte 

märker att man undanhåller vissa saker. Erik ger uttryck för hur relationen blir förstörd för all 

framtid om man kommer på att socialsekreteraren har varit oärlig och han beskriver också vad som 

kan hända när socialsekreterare genomskådar klientens lögner: "då blire skarpt läge så att säga" 

(Erik).

Intresse och engagemang

Något annat som intervjupersonerna beskriver som viktigt är att socialsekreteraren har ett äkta 

engagemang för sina klienter. Här går intervjupersonernas upplevelser till viss del isär. Både Johan 

och Malin upplever att deras socialsekreterare bryr sig om dem och vill dem väl.

Hon bryr sig om mig inte bara om arbetet liksom. Så det känns bra. (Malin)

... jag märker att hon bryr sig... asså hennes beteende, hennes sätt, vad hon har gjort.  

Man märker ju om en person bryr sig, man gör ju de. Det är inte så att det bara... inte  

syns. (Malin)

Anna och Erik känner inte att deras socialsekreterare har något äkta intresse för dem och deras 

situation. Anna upplever att hennes socialsekreterare inte alls bryr sig om henne och det är en av 
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anledningarna till att de inte kommer överens. När socialsekreteraren visar ett intresse upplever hon 

henne som falsk och att hon låtsas visa ett intresse som inte finns.

... hon skiter ju fullständigt i (mig) liksom... (Anna)

... hade inte jag sagt att jag skulle vilja hoppa framför tåget eller ta en överdos... då 

hade hon skitit i mig i alla fall alltså. Hon sket fullständigt i mig! (Anna)

Erik menar dessutom att socialsekreterare i allmänhet inte har något äkta intresse för sitt arbete och 

sina klienter.

... jag måste säga att den största procenten dom låter... dom skiter i det liksom, dom 

låter det passera bara. Dom tittar på klockan `nu är det skönt, den här jävla dagen 

slut... ' dom har resignerat helt enkelt. (Erik)

Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att socialsekreteraren har ett uppriktigt intresse för sitt 

arbete och är där av rätt anledning.

Man träffar en socialsekreterare å då tänker man ju att det är en människa som har,  

inte ett kall, men dom ska ju vara intresserade av jobbet, det kan man ju begära nästan 

tycker jag.  Annars kunde dom ju söka ett bättre betalt jobb också. (Erik)

... inte liksom ta jobbet för att... inte vet jag, för att det är bra betalt eller  ` i början var  

jag intresserad av människor men de e inte jag nu för alla missbrukare är likadana, det  

har jag sett´... (Anna)

Delanalys

Att socialsekreteraren är intresserad och engagerad är något som är viktigt för klienterna. Det finns 

enligt intervjupersonerna socialsekreterare som hyser ett äkta intresse och engagemang för sina 

klienter och det finns socialsekreterare som inte gör det. Utifrån Goffmans dramaturgiska rollteori 

kan man tänka sig att rollen som socialsekreteraren innefattar flera olika aspekter där intresse och 

engagemang är en viktig del. Att som socialsekreterare inte vara intresserad av sina klienter är 
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troligtvis något som varken klienter eller andra socialsekreterare skulle acceptera. Det torde följakt-

ligen vara viktigt för socialsekreteraren att spela sin roll väl eftersom hon annars riskerar att förlora 

sitt anseende både inför klienter och arbetskamrater. Erik och Annas upplevelse av att deras social-

sekreterare är ointresserade av dem skulle således kunna förklaras med att socialsekreterarna inte 

har lyckats att spela sin roll tillräckligt framgångsrikt (jfr Goffman, 2009, s. 9, 22, 103).

Bristande intresse och engagemang hos socialsekreteraren kan vidare förklaras som en strategi för 

att förhålla sig till eventuella motsättningar mellan klient och organisation. När socialsekreteraren, 

på grund av organisatoriska begränsningar, inte kan tillgodose klientens behov på ett för henne 

tillfredsställande sätt, så måste hon hitta ett sätt att hantera detta. Socialsekreteraren kan till exempel 

välja ett distanserat förhållningssätt gentemot klienten (Swärd & Starrin 2006, s. 251f) vilket av 

klientens skulle kunna upplevas som att socialsekreteraren är ointresserad och oengagerad. Erik och 

Annas socialsekreterares ointresse skulle således kunna ses som en reaktion på en organisation som 

inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kanske är det så att de inte har någon större möjlighet att 

hjälpa sina klienter på det sätt de känner är nödvändigt och eftersom de inte enkelt kan förändra 

systemet är det möjligt att de gör situationen mer hanterbar genom att distansera sig från klienterna. 

Förståelse och respekt

Intervjupersonerna anser att förståelse och respekt från socialsekreterarens sida har en stor betydelse 

för att det ska skapas en bra relation. När intervjupersonerna talar om förståelse menar de dels 

förståelse för den situation som de som missbrukare befinner sig i men också förståelse för att alla 

missbrukare inte är likadana utan att det finns stora individuella skillnader. Det är även viktigt att 

socialsekreteraren har förståelse för att man som klient kan göra misstag. Bland intervjupersonerna 

är det endast Malin som upplever sig förstådd av sin socialsekreterare. Hon känner också att det 

finns utrymme för henne att göra misstag.

Jag har gjort misstag som inte har varit mitt eget fel, utan jag har bara inte fattat å hon 

har inte klandrat mig för det. (Malin)

Erik och Anna ger båda uttryck för bristande förståelse från sina socialsekreterare. Detta gäller till 

exempel förståelse för vad ett flerårigt missbruk kan innebär. Anna menar även att hennes social-

sekreterare saknar empati.

Dom förstår inte... vi som har missbrukat i flera år, de e ju svårt å bryta... de e ju ett  

helt livsmönster alltså. Det tror en del här att... som kommer hit alltså... och tror att  

35



dom ska kunna bryta det alltså och ställa in oss i en rak linje. Men livet e ju ingen rak  

linje. (Erik)

Jag försökte säga till henne att du kan leva med mig i en dag eller två dar, eh så ska jag  

visa dig hur jag lever...så ska du få se, du kommer inte klara ens fyra timmar, så  

kommer du vilja börja gråta om du ser vilken misär vi lever i alltså. (Anna)

Hon är känslokall, så här känslolös. Nä, jag kan inte med folk som inte har empati  

liksom. (Anna)

Anna berättar vidare om hur hon upplever att alla missbrukare behandlas på samma sätt av 

socialtjänsten bara för att de är missbrukare. Hon menar att socialsekreterarna ser ner på miss-

brukare och misstror dem.

Nej dom drar alla över en gräns liksom... dom behandlar alla lika. Asså drar alla  

missbrukare över en gräns. Alla missbrukare är missbrukare... liksom dom ser inte  

varje människa som en individ. (Anna)

... Ja visst jag har missbrukat liksom men jag är en människa å då vill jag bli behandlad  

som en människa också, inte som en missbrukare. (Anna)

Delanalys

Respekt och förståelse är en viktig faktor för att det skall skapas en bra relation mellan klient och 

socialsekreterare men det är inte alla intervjupersoner som upplever att deras socialsekreterare 

förstår dem. Bristande förståelse för klienterna skulle kunna förklaras utifrån ett maktperspektiv. 

Detta eftersom makt har ett nära samband med kunskap (Foucault 2003, s. 33). I relationen mellan 

klient och socialsekreterare är det socialsekreterarna som besitter den formella kunskapen medan 

klienterna endast har en informell kunskap som bygger på egna erfarenheter. Detta kan innebära att 

klienternas kunskap inte anses vara lika betydelsefull och därför inte respekteras lika högt (jfr 

Swärd & Starrin 2006, s. 253). Detta skulle kunna vara en orsak till att Anna och Erik upplever att 

deras erfarenheter inte respekteras av socialsekreterarna.

Intervjupersonernas upplevelse av att socialsekreterarna inte förstår dem skulle även kunna bero på 

att de endast får ta del av ett framträdande i den främre regionen (Goffman 2009, s. 97). Social-

sekreterarna kommer endast att få ta del av det intervjupersonerna väljer att visa vilket innebär att 
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socialsekreteraren endast får tillgång till en begränsad del av klienterna och dess livsvärld medan 

andra delar kommer att vara dolda för dem. Även om intervjupersonernas syfte inte är att skapa 

hinder för att socialsekreteraren ska nå förståelse så blir detta troligtvis en konsekvens.

Delaktighet och handlingsfrihet

Under intervjuerna framkommer det även att intervjupersonerna tycker att det är viktigt att social-

sekreteraren ger klienterna utrymme att vara delaktiga. Intervjupersonerna vill vara med och på-

verka och ha ett inflytande. Det är viktigt att socialsekreteraren inte kör över klienterna utan tar 

hänsyn till deras vilja.

(Det är viktigt att) Dom e lyhörda liksom, lyssnar på vad jag vill och att man kanske  

kan mötas på halva vägen vissa gånger. Så att man inte blir överkörd. (Johan)

Både Malin och Johan anser att deras nuvarande socialsekreterare involverar dem i planeringen. Så 

har inte alltid varit fallet med de socialsekreterare som de haft tidigare. Erik och Anna upplever 

tvärtom att deras socialsekreterare inte tar någon hänsyn till deras vilja och de känner ingen del-

aktighet i det som rör dem.

Näej, ingenting alltså. Jag har sagt åt henne det... Du ska ju ha kicken alltså, det har  

jag sagt åt henne flera gånger och det blir ju förhållandet inte bättre av... (Erik)

Ja, jag har frågat flera gånger... men vem är det som har tagit det här beslutet? Kan jag  

få ett namn på den personen? Nä, det får man aldrig. (Erik)

Ja man måste lyda, man måste vara undervärderad hela tiden. (Anna)

Asså man måste ju göra som dom säger för att annars så... asså gör man nånting annat  

så... som det inte står i alla kontrakt överallt å alla papper man har skrivit på, då ere ju  

kört liksom. (Anna)

Erik känner sig även missnöjd med att det alltid är socialsekreteraren som bestämmer när och hur 

ofta de ska träffas samt hur deras möten ska se ut.

Jag ska ordna ett möte säger hon. Å då ska hon, jag har sagt åt henne det, måste du ha en hel  

jävla sällskapsresa med dig för att vi ska träffas. Jag skulle vilja snacka öga med öga med 
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dig alltså å tala om att såhär känner jag och såhär måste vi göra så att det inte blir ett  

återfall. (Erik)

Även om klienterna upplever sig delaktiga innebär det inte alltid att de får sina önskemål tillgodo-

sedda. Ibland begränsas socialsekreterarnas handlingsutrymme av existerande organisatoriska 

ramar. Socialsekreterarna måste följa de riktlinjer som socialtjänsten i kommunen har bestämt och 

det är inte alltid dessa riktlinjer överensstämmer med klienternas vilja.

... det var det enda alternativet, jag ville inte komma tillbaks hit till stan... (Johan)

... jag var klar för att få lägenhet men sen så byggde dom här å sen så gjorde de om alla

regler och sen var de bara å komma hit å börja om från början... (Anna)

 ... jag hade inte så mycke val. Det var x-boendet som gällde liksom... (Anna)

Erik upplever att socialsekreterarna som jobbar med missbruk har ett större handlingsutrymme och 

är inte lika styrda av normer och regler som till exempel ekonomihandläggarna. Detta handlings-

utrymme skulle de i större utsträckning kunna utnyttja om de bara vågade stå upp mot sina chefer. 

Erik har tidigare erfarenheter av socialsekreterare som har handlat på sätt som inte har varit helt i 

linje med rådande bestämmelser.

... sen har jag märkt att det finns två sorter (av socialsekreterare), den här lite mer  

självständiga typen... dom skiter i sina chefer utan dom bara kör sitt race alltså. De e  

såna man tycker om, (som) man vill ha. Dom drar sig inte för en nödlögn för att få  

igenom saker. (Erik)

Dom (självständiga socialsekreterarna) e inte rädda för att få kicken. (Erik)

Han upplever sin nuvarande socialsekreterare som oerfaren och alltför osjälvständig eftersom hon 

alltid till punkt och pricka följer chefernas direktiv.

 ... då gör hon som dom (cheferna) säger helt enkelt. Sen vad jag säger det kunde vara 
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kackerlacka lika bra, det spelar ingen roll. (Erik)

Delanalys

Intervjupersonerna har skilda uppfattningar om huruvida de känner delaktighet eller ej. Vissa upp-

lever att de inte har någon chans att påverka överhuvudtaget medan andra känner att de har ett stort 

inflytande. Utifrån ett maktperspektiv befinner sig socialsekreteraren redan från början i ett över-

läge gentemot klienten eftersom hon har möjligheter att utöva makt genom stöd i lagar och regler 

(Swärd & Starrin 2006, s. 249). Skillnaderna i intervjupersonernas upplevelser kan således ha ett 

samband med hur relationens maktbalans ser ut. Upplevelser av stor delaktighet i relationen kan 

vara en indikator på ett mer balanserat maktförhållande medan upplevelser av låg eller ingen del-

aktighet kan tyda på att relationen präglas av ett mer ojämlikt maktförhållande. Huruvida man 

lyckas nå en mer balanserad maktrelation kan bero på hur väl klienten lyckas med att utöva mot-

stånd. De intervjupersoner som känner större delaktighet förefaller ha valt en mer följsam och sam-

arbetsvillig strategi än de intervjupersoner som känner mindre delaktighet. Dessa verkar istället ha 

valt en mer offensiv strategi och ställer mer krav. Följsamhet och samarbetsvillighet är en strategi 

som socialsekreterarna troligtvis inte kommer att uppfatta som motstånd medan användandet av en 

mer konfronterande strategi troligtvis kommer att innebära att klienterna upplevs som besvärliga 

och påfrestande. Ytterligare en faktor som kan förklara intervjupersonernas olika upplevelser av 

delaktighet är hur stor handlingsfrihet socialsekreteraren har men även i vilken grad hon väljer att 

utnyttja sitt handlingsutrymme. Att klienterna endast i begränsad utsträckning känner delaktighet 

kan bero på att organisationen ställer vissa krav på socialsekreteraren som hon måste förhålla sig 

till. Att vissa av intervjupersonerna känner att deras socialsekreterare inte ger dem valmöjligheter 

kan bero på att socialsekreterarna själva inte har några (ibid. s. 251f).

Att klienterna upplever begränsad delaktighet kan även förstås utifrån Goffmans dramaturgiska 

teori. Erik beskriver till exempel hur hans socialsekreterare anordnar möten med andra 

professionella istället för att träffa honom enskilt. Att socialsekreteraren väljer att omge sig med 

andra professionella kan ses som att hon bjuder in teammedlemmar i syfte att understödja henne i 

rollen som socialsekreterare (jfr Goffman 2009, s. 84). Det kan vara så att hon har ett behov av 

deras stöd för att kunna spela sin roll på ett övertygande sätt. Det kan även tolkas som att hon bjuder 

in en publik. Detta för att hon är av uppfattningen att närvaron av en publik skulle kunna minska 

risken för att Erik saboterar framträdandet. Erik däremot protesterar mot detta eftersom ytterligare 

teammedlemmar eller närvaro av publik försvårar hans möjligheter till att påverka social-

sekreteraren.
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Helhetsanalys

Relationens betydelse

Denna studies resultat visar att intervjupersonerna har olika uppfattningar om sin socialsekreterare 

och relationen dem emellan. Vissa av dem är nöjda medan andra är mycket missnöjda. Samtliga 

intervjupersoner berättar också om positiva och negativa erfarenheter av tidigare relationer med 

socialsekreterare. Generellt sett anser intervjupersonerna att det är viktigt att man har en bra relation 

med sin socialsekreterare men det är endast en av intervjupersonerna, Malin, som anser att 

relationen till den nuvarande socialsekreteraren är betydelsefull. I detta avseende är Johan den som 

sticker ut mest i och med att han uppger att relationen till den nuvarande socialsekreteraren är bra 

men att den trots det inte har någon betydelse för honom. Han väljer att hålla en viss distans efter-

som han inte är intresserad av att ha någon relation med myndighetspersoner. Vad alla intervju-

personer dock är överens om är att relationen inte har någon betydelse för att missbruket ska upp-

höra. De upplever alla att de har kommit ifrån sitt missbruk på egen hand och att relationen med 

socialsekreteraren inte har haft någon inverkan. Detta torde ses som något av ett misslyckande 

eftersom målet med socialtjänstens arbete med missbrukare är att hjälpa dem att komma ifrån sitt 

missbruk (jfr SoL 5:9). Men även om klienterna inte uppfattar att själva relationen har haft be-

tydelse för dem när det gäller att sluta med sitt missbruk är det möjligt att relationen och social-

sekreterarens engagemang ändå har möjliggjort positiva förändringar i deras livssituation. Erik 

beskriver till exempel hur tidigare socialsekreterare har varit till stor hjälp för honom och att det är 

tack vare dem han lever idag.

Makt och motstånd

Enligt Franzén (2005, s. 90) är makt något som existerar i alla relationer. Detta innebär att makten 

är inbyggd i relationen mellan klient och socialsekreterare och därför inte något som vare sig klient 

eller socialsekreterare kan bortse ifrån. Både socialsekreterare och klient är ”utsatta för makt och 

använder makt och utövar motstånd" (Swärd & Starrin 2006, s. 249). Något som blev framkom i 

denna studie var att det i samtliga relationer mellan intervjupersonerna och deras socialsekreterare 

var möjligt att se tecken på både maktutövning och maktmotstånd. Några intervjupersoner beskriver 

till exempel att de inte känner sig delaktiga utan måste anpassa sig till socialsekreterarnas beslut. 

Detta kan tolkas som ett exempel på vad som skulle kunna anses vara maktutövning från social-

sekreterarens sida. Ur intervjusvaren har vi även kunnat urskilja ett antal sätt som klienten kan göra 

motstånd mot socialsekreterarens maktutövning. Eriks agerande utgör ett exempel på ett offensivt 

sätt att göra motstånd på genom att han är öppet ifrågasättande mot sin socialsekreterare, han har till 

exempel vid ett flertal tillfällen sagt till henne att hon borde få ”kicken”. Anna gör istället motstånd 
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genom att förhålla sig distanserad till sin socialsekreterare och detta har haft som konsekvens att de 

för tillfället i stort sett inte har någon kontakt alls. Franzén (2005, s. 91) och Swärd & Starrin (2006, 

s. 249) menar att ett sätt att förhålla sig till makt även kan vara att anpassa sig och visa sig följsam. 

Vår tolkning är därför att det inte endast i de öppet dåliga relationerna som man kan säga att mot-

stånd förekommer utan att motstånd även kan finnas i de till synes välfungerande relationerna men 

då i en mer framgångsrik form. Det innebär att Malin och Johans mer följsamma agerande också 

skulle kunna ses som en strategi att göra motstånd mot socialsekreterarens maktutövning. Det är 

tänkbart att detta tänkbara passiva motstånd är något som varken de eller socialsekreterarna är 

medvetna om.

Interaktion och roller

Enligt Goffmans dramaturgiska teori ses interaktion människor emellan som en teater där 

människor spelar olika roller i syfte att styra det intryck de gör på andra människor. Vid fram-

trädanden i den främre regionen är agerandet mer anpassat och kontrollerat än i den bakre regionen 

(Goffman 2009, s. 97, 101). Den rollen man spelar påverkas även av hur andra närvarande spelar 

sina roller. Mötet mellan klient och socialsekreterare är inte ett möte på lika villkor och inte heller 

alla gånger frivilligt. Interaktionen kan också i allra högsta grad anses vara anpassad och 

kontrollerad och måste därför ses som ett framträdande i den främre regionen där klient och social-

sekreterare spelar rollerna som ”klient” respektive ”socialsekreterare” (jfr ibid. s. 9). I denna studie 

har vi sett flera exempel på olika framträdanden samt hur man som klient kan välja att spela sin roll. 

Det tyder på att klientrollen innefattar ett stort spektrum av möjliga rolltolkningar. Bland intervju-

personerna förefaller det som om att Malin och Johan har valt att agera på ett sätt som till viss del 

skiljer sig ifrån det agerande som Erik och Anna uppvisar. Medan Malin och Johans agerande 

framstår vara flexibelt och okritiskt ger Erik och Anna intryck av att vara mer ifrågasättande och 

krävande. Detta skulle kunna bero på deras skilda förväntningar och förutfattade meningar om hur 

rollen bör spelas men också på deras tidigare erfarenheter. De flesta intervjupersoner anser att både 

klient och socialsekreterare ska vara öppna och ärliga men de beskriver samtidigt att det finns saker 

som de väljer att inte berätta för sin socialsekreterare. Johan gör det för att skapa distans till 

socialsekreteraren medan Erik säger att han inte vet vad som kommer att hända om han är helt ärlig 

mot sin socialsekreterare. Detta är tydliga exempel på att man som klient agerar i den främre 

regionen (jfr ibid. s. 103). Om man väljer att se klient och socialsekreterare som medlemmar i 

samma team blir det möjligt att göra andra tolkningar (jfr ibid. s. 95). Då skulle man kunna se Malin 

och Johans respektive framträdande som exempel på agerande teammedlemmar där drivkraften 

snarare än att styra intryck, är en vilja att frambringa ett framgångsrikt framträdande. För att fram-

trädandet ska accepteras av socialsekreteraren innebär det troligtvis att de måste göra vissa upp-
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offringar i sin klientroll men det möjliggör även att framträdandet kan ses och fungera som ett 

samarbete dem emellan.

Koppling till tidigare forskning

Resultaten visar att intervjupersonerna i denna studie har olika uppfattning om sina respektive 

socialsekreterare. En del är nöjda medan andra är missnöjda. Detta går i linje med tidigare forskning 

som visar att det finns en stor spridning över vilken uppfattning klienterna har om sina social-

sekreterare. Även om det finns en stor variation visar emellertid tidigare forskning att den över-

vägande delen av klienterna är positivt inställda till sina socialsekreterare (Billquist 1999; Billquist 

& Skårner 2009; Forsberg et al. 2003; Eriksson 1999; Johnsson 2006; Jonsson 2001; Bernler et al. 

1992). I denna studie fanns det både intervjupersoner som var nöjda och missnöjda men de som var 

missnöjda var dock påtagligt missnöjda.

Något som framkommer i tidigare forskning är att klienter oftare riktar kritik mot socialtjänsten 

som organisation snarare än mot enskilda socialsekreterare (Forsberg et al. 2003; Jonsson 2001). 

Detta är något som vi inte har kunnat se i vår studie. De intervjupersoner som framför ett missnöje, 

gör det förvisso även mot systemet men framförallt uttrycker de missnöje mot enskilda social-

sekreterare. Om detta beror på att dessa socialsekreterare är olämpliga och därför helt har miss-

lyckats med att skapa goda relationer till intervjupersonerna eller på att det finns strukturella hinder 

i organisationen som försvårar skapandet av välfungerande relationer mellan klienter och social-

sekreterare är inte möjligt att besvara i denna studie.  

I sin studie identifierar Billqvist och Skårner (2009) tre olika typer av relationer mellan klient och 

kontaktperson vid LVM-placering: den personliga och tillitsfulla relationen, den artiga och neutrala 

relationen samt den konfliktfyllda och ambivalenta relationen. Exempel på dessa olika relationer 

har även vi kunnat se i denna studie. Malin och hennes socialsekreterare kan ses utgöra ett exempel 

på den tillitsfulla relationen, Johan och hans socialsekreterare kan sorteras in under relationen som 

är mer distanserad medan Anna och Eriks relationer kan ses som tydliga exempel på den mer 

konfliktfyllda relationen.  

Utifrån den tidigare forskningen syns flera exempel på hur klienter anser att det är viktigt att inte 

behöva byta socialsekreterare. Kontinuitet beskrivs som en förutsättning för att det ska skapas en 

bra relation och byte av socialsekreterare ses sällan som något positivt (Forsberg et al. 2003; 

Eriksson 1999; Jonsson 2001). Detta stämmer sämre överens med resultaten i denna studie. Både 

Anna och Erik ger uttryck för att de skulle vilja byta socialsekreterare och Malin anser att bytet till 
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den nuvarande socialsekreteraren bara har varit positivt för henne. Vad som däremot går i linje med 

den tidigare forskningen är att klienterna själva har få möjligheter att styra vilken socialsekreterare 

de får. Detta är till stor del beroende på slumpen vilket innebär att klienter som inte vill byta sin 

socialsekreterare kan bli tvungna att göra det medan de som vill byta kanske inte får.

Diskussion

Besvarande av frågeställningar

Syftet med denna studie var att utifrån ett klientperspektiv undersöka relationen mellan klienter med 

missbruksproblematik och deras socialsekreterare inom socialtjänstens vuxenenhet.

Frågeställningarna var följande:

–Hur upplever klienterna relationen med sin socialsekreterare?

–Vilken betydelse har relationen för klienterna?

–Hur skapas en bärande relation?

Studiens resultat visar att intervjupersonerna har olika upplevelser av sina socialsekreterare och 

relationen dem emellan. Det framförs både positiva och negativa beskrivningar och vi har sett 

exempel på att relationen kan upplevas både öppen och förtroendefull men även opersonlig och 

disharmonisk. Vi också kunnat urskilja exempel på en neutral relation där det saknas en önskan om 

en djupare kontakt. Den intervjuperson som i denna studie beskrev den öppna och förtroendefulla 

relationen var också den enda som upplevde att relationen till den nuvarande socialsekreteraren var 

betydelsefull. De andra intervjupersonerna ansåg att den nuvarande relationen var helt betydelselös. 

Enligt oss förefaller dock begreppet betydelselös kunna ha olika innebörd för intervjupersonerna. I 

ett fall, när det gäller intervjupersonen som beskrev den neutrala relationen, tyckte vi oss se en 

genuin likgiltighet inför relationens betydelse. Men när det gäller de intervjupersoner som beskrev 

en opersonlig och disharmonisk relation fick vi på grund av deras intensiva missnöje snarare 

motsatt intryck. Oavsett vilket inställning intervjupersonernas beskriver sig ha, är vår uppfattning 

att relationen mellan klient och socialsekreterare har en väsentlig betydelse för klienterna i deras liv. 

Vi finner det troligt att klienten till stor del är beroende av socialsekreteraren i och med  social-

sekreterarens befogenhet att fatta beslut som rör klienten och då även beslut som helt går emot 

hennes eller hans vilja. En förklaring till att klienterna anser att relationen inte har någon betydelse 

för dem skulle helt enkelt kunna vara ett uttryck för och en beskrivning av en dålig och otillräcklig 

relation men det skulle även kunna tolkas som att klienten genom sitt missnöje gör motstånd mot 

det ojämna maktförhållandet som präglar relationen dem emellan.
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Under studiens genomförande utkristalliserades ett antal faktorer som kan anses vara viktiga för att 

skapa en bärande relation. De flesta faktorer handlade framförallt om socialsekreterarens agerande 

och bemötande, till exempel ansåg intervjupersonerna att det är viktigt att socialsekreteraren är 

intresserad och engagerad, visar förståelse och respekt samt ger klienterna möjlighet till delaktighet. 

Öppenhet och ärlighet betraktades däremot som något som måste uppfyllas ömsesidigt av såväl 

klient som socialsekreterare. I den relationen, som beskrevs vara förtroendefull och viktig, var det 

möjligt att urskilja samtliga av de ovanstående faktorerna men i de fall där intervjupersonerna var 

missnöjda var förekomsten av viktiga faktorer minimal och endast en eller två faktorer kunde 

identifieras. När det gäller den relation som beskrevs som god men samtidigt betydelselös var det 

möjligt att urskilja samtliga faktorer men då endast från socialsekreterarens sida. Intervjupersonen 

själv beskrev att han valde att inte vara öppen mot sin socialsekreterare trots att han kunde vara det. 

Han kan inte heller anses ha något större engagemang för relationen eftersom han gav uttryck för ett 

ointresse överlag av att skapa relationer till myndighetspersoner. Detta torde betyda att det även 

ligger ett visst ansvar på klienten för att en bärande relation ska skapas och det räcker således inte 

att socialsekreteraren å sin sida uppfyller sin del. För oss är det svårt att se hur en bärande relation 

skulle kunna skapas utan närvaro av i stort sätt samtliga nämnda faktorer. Dessa förefaller därför 

inte bara vara viktiga utan snarare nödvändiga.

Resultatdiskussion

Att uppnå en bärande relation mellan klient och socialsekreterare försvåras av att de båda har helt 

olika förutsättningar. Socialsekreteraren befinner sig i ett överläge gentemot sin klient i och med att 

hon är en del av en organisation och har möjligheter att fatta beslut som i allra högsta grad rör 

klienten och dennes liv. Klienten har å sin sida inte några som helst möjligheter att fatta beslut som 

rör socialsekreterarens liv. Klientens måste istället hitta strategier för att förhålla sig till den ojäm-

lika maktbalansen och socialsekreterarens möjligheter att utöva makt. Detta kan klienterna välja att 

göra på ett mer eller mindre konfrontativt sätt men det är vår uppfattning att klienter som väljer en 

mer offensiv motståndsstrategi riskerar att få betala ett tämligen högt pris. För även om valet av 

motstånd inte direkt påverkar socialsekreterarens beslut så är det troligt att ett offensivt motstånd 

riskerar att missförstås av socialsekreteraren. Detta torde försämra förutsättningarna för att det skall 

uppnås ett välfungerande samarbete dem emellan och i förlängningen vara något som förstärker 

klientens känsla av maktlöshet.

Det obalanserade maktförhållande mellan klient och socialsekreterare är något som är mycket svårt 

att ignorera. Det kommer alltid finnas anledningar för båda dessa att styra det intryck som de gör på 

den andre samt att sträva efter att interaktionen och relationen utvecklas på det sätt de önskar. 
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Relationen mellan klient och socialsekreterare kommer därför troligtvis alltid att ske i det främre 

regionen. Detta innebär emellertid inte att det bara pågår bedrägerier och falskspel i relationen utan 

vi har i vår studie sett exempel på att det är möjligt att uppnå öppenhet och ärlighet. Målet kanske 

inte behöver vara att alla möten mellan klient och socialsekreterare ska betraktas som möten i den 

bakre regionen men man bör nog sträva efter att dessa framträdanden, så långt som det bara är 

möjligt, liknar framträdanden i den bakre regionen.

Vår förförståelse var att relationen mellan klient och socialsekreterare hade en stor betydelse för att 

klienter med missbruksproblematik ska komma ifrån sitt missbruk. Denna uppfattning har dock 

efter genomförandet av denna studie i viss mån reviderats. Vår uppfattning är nu att relationen kan 

ha en viss betydelse för att klienter slutar missbruka men att det inte är relationen i sig som utgör 

hjälpen utan snarare det som bär hjälpen. Det vill säga relationen i sig leder inte till att klienten 

slutar missbruka men den kan hjälpa klienten att hjälpa sig själv.

Metoddiskussion

Det är naturligt att alla de val som vi gjort i denna studie gällande teori och metod har påverkat 

studiens resultat. Genom att välja att analysera våra resultat utifrån ett maktperspektiv och 

Goffmans dramaturgiska teori har andra teorier och därigenom andra synsätt valts bort. Vi har så att 

säga genom val av teori i viss mån redan styrt vilka resultat vi kommer att få. Genom att välja två 

teorier har vi dock i viss mån försökt att kompensera för detta.

Att välja en kvalitativ metod innebär både fördelar och nackdelar. En fördel har varit att vi har fått 

möta våra intervjupersoner ansikte mot ansikte och genom detta  kunnat få en större möjlighet att 

lära känna dem och att få en viss insyn i deras liv. En nackdel har varit att vi båda två är oerfarna 

intervjuare och därigenom inte haft någon större kunskap i hur man formulerar en frågeguide och vi 

har troligtvis inte heller ställt de följdfrågor som något mer erfarna intervjuare hade funnit självklara 

att ställa. Men det har också funnits fördelar med att vara oerfaren intervjuare. Vi upplevde att det 

faktum att vi var studenter bidrog till att intervjupersonerna kunde vara mer avslappnade i intervju-

situationen. Studiens resultat hänger naturligtvis också samman med vilka intervjupersoner som 

man intervjuar. Dessa kan ha olika anledningar till varför de vill delta vilket påverkar resultaten. Vi 

vet inte säkert varför just dessa intervjupersoner ville delta i vår studie men två av dem uttryckte att 

de genom sitt deltagande ville vara med och förbättra situationen för klienter inom socialtjänsten.

Något som skulle ha ökat validiteten i denna studie är om vi även hade intervjuat socialsekreterare. 
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Särskilt givande hade det varit om vi intervjuat våra intervjupersoners socialsekreterare eftersom vi 

då hade fått röster från båda sidor. Dock upplevde vi att detta skulle innebära stora svårigheter. Vi 

tror att möjligheterna att få klienter att prata öppet om relationen med sina socialsekreterare kraftigt 

begränsas om det finns risk identifiering. Valet att endast låta klienter komma till tals i denna studie 

hade dock även en annan orsak och den var att vi hade en vilja att låta klienterna vara huvud-

personerna och att deras, och inga andras, upplevelser skulle vara utgångspunkten.

Förslag till fortsatt forskning

I samband med genomförandet av denna studie har vi reagerat på avsaknaden av forskning som 

fokuserar på vilka förutsättningar och begränsningar som finns inom socialtjänsten när det gäller 

skapandet av bärande relationer mellan klient och socialsekreterare. Vi tror att det är viktigt att man 

inte endast begränsar sig till att undersöka enskilda relationer mellan klienter och socialsekreterare 

utan att man även undersöker de hinder och möjligheter som organisationens struktur medger. Vi 

finner det också nödvändigt att man regelbundet utvärderar och kvalitetskontrollerar den verksam-

het som bedrivs i socialförvaltningens regi. Detta både genom rena klientundersökningar men även 

genom att analysera hur socialtjänsten som organisation är uppbyggd. Då kan man komma åt 

specifika omständigheter som är utmärkande för enskilda kommuner.
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Bilaga 1 – Informationsbrev

Hej!

Vi heter Johanna och Kristin och är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle. Vi studerar vår 

sista termin och ska nu skriva vårt examensarbete. Vi har planerat att skriva en uppsats om 

relationen mellan klienter med missbruksproblematik och deras socialsekreterare inom 

socialtjänstens vuxenenhet. Vi är intresserade av hur man som klient upplever relationen med sin 

socialsekreterare.

Vi söker därför 5-6 personer som är intresserade av att i en intervju dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser av att ha kontakt med socialsekreterare inom socialtjänstens 

vuxenhet.

Ditt deltagande är helt frivilligt och anonymt. Du kan när som helst ångra din medverkan eller 

avsluta intervjun. Om det är någon fråga under intervjun som du inte vill svara på så behöver du 

inte göra det. Vi fortsätter då med nästa fråga. Intervjuerna kommer att ta mellan en till en och en 

halv timme och genomföras på en plats som vi kommer överens om tillsammans med dig. Vi 

kommer båda två att vara med under intervjun och vi kommer att använda en bandspelare för att 

spela in samtalet. Det är endast vi som kommer att lyssna på banden med intervjuerna och när 

uppsatsen är klar kommer banden att förstöras. Era intervjusvar kommer delvis att presenteras i vår 

uppsats som citat. Allt intervjumaterial kommer att redovisas anonymt och det kommer inte att 

framgå vem som har sagt vad.

Ert deltagande har stor betydelse för oss!

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Johanna Klemola och Kristin Wikström
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Bilaga 2 - Intervjuguide

Frågor om bakgrund
Namn

Ålder

Typ av missbruk

Vilken kontakt/er har du med socialtjänsten? Missbruk, försörjningsstöd ex?

Hur länge har du haft kontakt med socialtjänstens vuxenenhet?

Hur länge har du haft kontakt med din nuvarande socialsekreterare?

Har du fått byta socialsekreterare? Vad tyckte du om det?

Frågor om nuvarande relation
Kan du berätta om hur kontakten med din socialsekreterare ser ut? Var, när, hur träffas ni? Vem 

bestämmer det?

Hur tycker du att du blir bemött av din socialsekreterare?

Vad tycker du om din socialsekreterare? (Vad är bra respektive dåligt?)

Hur tycker du att socialsekreteraren tar hänsyn till din vilja och dina åsikter?

Hur skulle du beskriva er relation? (Personlig/opersonlig, formell, byråkratisk, öppen, tillåtande?)

Känner du att du kan lita på din socialsekreterare? Varför/varför inte?

Hur öppen kan du vara mot din socialsekreterare?

Känner du att din socialsekreterare tror/litar på dig?

Vad betyder relationen med socialsekreteraren för dig och din livssituation?

Hur viktigt är det för dig att ha en bra relation med din socialsekreterare?

Hjälpen
Tycker du att du har blivit hjälpt av din socialsekreterare? I så fall på vilket sätt? Om inte, varför?  

Har hjälpen motsvarat dina förväntningar? (På vilket sätt?/varför inte?)

Har relationen med din socialsekreterare varit en hjälp för dig att komma ifrån ditt missbruk? (På 

vilket sätt?/varför inte?)

I Socialtjänstlagen står att socialtjänsten ska hjälpa missbrukare att komma ifrån sitt missbruk. Hur 

väl tycker du det stämmer överens med verkligheten?
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Frågor om hur relationen bör vara/inte vara
Vilka faktorer är viktiga för att man ska få en bra relation med sin socialsekreterare?

Vilka faktorer kan göra att man får en dålig relation med sin socialsekreterare?  

Vad krävs det av socialsekreteraren för att det ska bli en bra relation?

Vad krävs av dig som klient för att det ska bli en bra relation?

Hur är en bra respektive dålig socialsekreterare?

Är det något som du tycker är viktigt att få med och som vi har missat att ta upp?
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