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Abstract  
 

Som blivande socionom kan man känna att det här med makt och myndighetsutövning är något stort
och ansvarsfullt. Detta är det något som många av oss kommer att ha som framtida arbetsuppgifter. I
vårt arbete har vi försökt lyfta fram hur biståndshandläggare upplever och hanterar makten och
myndighetsutövningen i sitt arbete. För att uppnå vårt syfte har vi intervjuat fyra
biståndshandläggare om deras tankar och upplevelser inom detta ämne. Våra informanter har arbetat
som biståndshandläggare mellan tre och tjugo år. Deras arbetsuppgifter är att utifrån
Socialtjänstlagen bevilja bistånd till personer över 65 år. Vi har analyserat vårt intervjumaterial
utifrån Foucaults relationella maktbegrepp, och här fann vi både likheter och olikheter. Intervjuerna
gjordes i olika kommuner i Stockholmtrakten och spelades in på band, som vi därefter
transkriberade. I vårt resultat kom vi fram till att våra informanter reflekterade över makten och
hanterade den på ett föredömligt sätt. Vår slutsats blir att oroskänslan inför detta ansvarsfulla arbete
mattas av med tiden och man blir säkrare i sin yrkesroll. 

 
Nyckelord: Biståndshandläggare, myndighetsutövning, makt, brukare 
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1. INLEDNING 
Myndighetsutövning är något som för många studenter på sociala utbildningar kommer att 

vara en framtida arbetsuppgift och med detta följer ett stort ansvar. Att välja detta ämne till en 

C-uppsats kändes helt i linje med framtiden, eftersom vi dels tagit upp ämnet i redan tidigare 

arbeten och vi har även själva prövat på att arbeta med myndighetsutövning och därmed 

makten i arbetet som biståndshandläggare. En biståndshandläggares uppdrag är att utöva 

myndighetsutövning genom delegering från socialnämnden. Det innebär att vid möten med 

brukare bedöma hjälpbehov och utifrån det bevilja bistånd för att stärka dennes möjligheter 

till ett självständigt liv. Att sträva efter rättssäkerhet för den enskilde och tillgodose behoven 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 §. 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden 
för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. (SoL 4 kap. 1 §) 

 

I denna uppsats vill vi fokusera på viktiga faktorer som spelar en stor roll vid 

myndighetsutövning, som exempelvis hur biståndshandläggare upplever och tänker om 

myndighetsutövning och makt. Högre chefer, politiker och socialnämnd kan vara påverkande 

faktorer till att biståndshandläggare blir maktlösa. Kommunerna försöker i dagsläget spara in 

på alla utgifter och så även inom äldreomsorgen. Riktlinjerna som en del av organisationens 

regelsystem blir hårdare, enligt Socialstyrelsens (SoS) rapport 1997:8 så framkom att 

riktlinjerna i vissa kommuner överskuggar behovsbedömningen. Trots att riktlinjerna bara ska 

ge en vägledning för biståndshandläggarna. Denna orättvisa skapas eftersom SoL är en ramlag 

vilket ger kommunerna ett relativt fritt spelrum. Allt detta mynnar ut i att rättssäkerheten för 

den enskilde sätts på spel och ekonomin blir styrande.  

I denna uppsats vill vi undersöka hur biståndshandläggare ser på makt och 

myndighetsutövning, vad de tänker och hur de upplever detta. Genom undersökningen vill vi 

se om biståndshandläggare är medvetna om sin makt, om de någon gång har känt sig maktlösa 

och hur de hanterar upplevelser vid möten med brukare. 
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2. SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur biståndshandläggare ser på makt och hur de hanterar 

det i sitt arbete som myndighetsutövare.               

 

2.2 Frågeställningar 

♦ Hur reflekterar biståndshandläggaren över makten de har i myndighetsutövningen i 

relationen till brukaren?  

♦ Hur hanterar biståndshandläggaren sin maktposition? 

 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Makt   

Makt är möjligheten att få igenom sin vilja i en social relation, också i händelse av motstånd, 

oavsett vad denna möjlighet beror på (Skau, 2001). 

 

Kommunikation  

Kommunikation är utbyte av budskap. Ordet kommunikation kommer från latinets 

”communicare”, som fritt översatt betyder ”att ha något gemensamt” eller ”att dela något med 

någon” (Maltén, 1998). 

 

Bemötande 

Att bemöta en person innebär att se honom/henne som en unik individ med egna behov, 

intressen och förutsättningar. (SOU 1997:51) 

 

2.4 Avgränsningar  

Fokus i denna uppsats är biståndshandläggare som utövar myndighetsutövning enligt SoL för 

personer över 65 år. Att i intervjuer med biståndshandläggare koncentrera oss på deras 

upplevelser och tankar om makten i myndighetsutövningen och hur de hanterar den. 
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3. BAKGRUND 
I bakgrunden beskriver vi hur historiken ser ut och hur biståndshandläggarnas yrkesroll 

uppkom. 

 

3.1 Historik 

Att beskriva forskningsområdet myndighetsutövning och maktutövning ur ett historiskt 

perspektiv är en resa på mer än 100 år bakåt i tiden. I Fattigsverige var de allra fattigaste 

gamla, funktionshindrade och utslagna människorna bodde tillsammans i så kallade 

fattigstugor. Det var institutioner som övervakades av särskilt utvalda förtroendemän. Det var 

en manlig syssla. Bland de fattiga själva fanns det också en person med ansvar för 

hushållsarbetet och övriga sysslor det var kvinnan som hade den högst rangen bland de fattiga 

och hon kallades kommandoran (Trydegård, 1996). Men i takt med industrikapitalismens 

utbredning i slutet av1800-talet ändrades de ekonomiska och sociala förutsättningarna i 

Sverige. I den socialpolitiska debatten började kraven på en reformering av fattigvården att 

växa fram både angående rätten till hjälp och om hjälpens organisation (Blomberg, 2004). 

 

Fattigvårdsförordningen framkom 1918 och ålade kommunerna att i egen regi eller 

tillsammans med annan kommun driva särskilda anstalter för äldre. Kommunerna hade redan 

tidigare haft en skyldighet att svara för fattigvården men den här skyldigheten följdes inte upp 

av några särskilda bestämmelser om i vilken form det skulle ske. På 1930-talet byggdes 

billiga pensionärshem för fattiga pensionärer utan behov av vård och omsorg dessa 

ålderdomshem. Dessa ålderdomshem fortsatte att vara en viktig hörnsten i den offentliga 

äldreomsorgen under en lång tid framöver. Äldreboendena medförde att en ny yrkesprofil 

började utvecklas bland föreståndarinnorna som krävde mer utbildning och ett större 

ledningsansvar (Edebalk, 1991). 

 

Under 1950-talet väcktes en tanke om en ny ideologi som förespråkade att de gamla skulle 

kunna få bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och därmed började hemtjänsten få en allt 

större betydelse. 1957 kom statliga riktlinjer som förespråkade hemtjänstideologin och år 

1964 beslutade riksdagen om att införa statsbidrag för social hemtjänst. Hemtjänsten blev 

snabbt en stor framgång och den expanderade mycket snabbt och en ny arena på 

arbetsmarknaden öppnades. Hur hemtjänsten skulle organiseras skilde sig mycket i de olika 
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kommunerna. Ofta fick en tjänsteman i uppdrag att samordna hjälpinsatserna. Det var i stort 

sett hemmafruar som nu gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden (Blomberg, 2004). 

 

3.2 Yrkesrollen som arbetsledare och biståndshandläggare 

Den första formella utbildningen för blivande ålderdomshemsföreståndare vid 

fattigvårdsanstalter startade år 1908 av Svenska Fattigvårdsförbundet. Kursen var avgiftsfri 

och höll på i ett halvår. Den var fri att söka för både kvinnor och män mellan 21 och 35 år. 

Kursens innehåll bestod av både praktik och teori. Men från år 1911 började man kräva tre 

månaders praktik för samtliga sökanden. På 1930-talet utökades utbildningen till två terminer, 

dessutom började man kräva ännu större arbetserfarenhet av de sökande. De skulle ha arbetat 

på både sinnessjukhus, lasarett och ålderdomshem. På 1940-talet bedrevs utbildningen 

fortfarande i Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundets regi, som senare kom att heta 

Svenska Socialvårdsförbundet. Utbildningen var treårig, där den teoretiska delen av kursen 

tog bland annat upp sociallagstiftning, samhällslära, ledning och skötsel av ålderdomshem 

samt psykologi (a.a.). 

 

Från och med år 1960 så krävdes realexamen eller motsvarande utbildning. Dessutom skulle 

de blivande eleverna vara duktiga i praktiska färdigheter som vävning, sömnad och 

matlagning. Under dessa år var det viktigaste att den sökande hade gedigna praktiska 

förkunskaper. Staten blev huvudman för utbildningen år 1965 och Överstyrelsen för 

yrkesutbildning tog över, nu var män åter välkomna. Skolöverstyrelsen utfärdade en läroplan 

år 1970 och utbildningen blev nu på fem terminer där varje termin innehöll både teori som 

praktik (a.a.). 

 

Högskolereformen 1977 innebar att utbildningen i Stockholm övergick till att bli en allmän 

utbildningslinje på den landstingskommunala högskolan och linjen kallades för sociala 

servicelinjen (Statens offentliga utredning, SoU 1978:50). 1983 ändrades utbildningen på nytt. 

Denna gång kom den att kallas sociala omsorgslinjen och delades in i tre inriktningar varav en 

hade en inriktning mot äldreomsorg. (Universitet och högskoleämbetet, UHÄ 1983-03-18) I 

och med det blev utbildningen en rent social utbildning. Tidigare fanns inslag av medicinska 

kurser i utbildningarna. From 1 januari, 1998 överfördes utbildningen till Institutionen för 

socialt arbete vid Stockholms universitet, Socialhögskolan. Utbildningen är idag 

yrkesförberedande för chefs- och handläggartjänster inom kommunernas, frivilliga 

organisationers och privata vårdgivares äldre- och handikappomsorg. 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel beskrivs sökprocessen, sökmotorer och sökord som vi använt oss av. Vidare 

beskriver vi övergripande en del av den forskning vi hittat. 

 

4.1  Sökprocessen  

I den systematiska sökningen har vi sökt på sökmotorerna Alta Vista, Google, Yahoo och 

Tele 2 med sökord som myndighetsutövning, makt och äldre. Det gav så mycket träffar att det 

inte var tänkbart att gå igenom. Vi gjorde avancerad sökning på Tele 2 och placerade ord som 

möte, biståndshandläggning, perspektiv, äldre och makt i olika positioner för att få fler 

möjligheter. Men det gav inga trovärdiga resultat. Vi har även varit inne på Google och sökt 

men det gav så otroligt många träffar så det var inte aktuellt att börja gå igenom, även om vi 

försökte strukturera upp och sätta till och ta ifrån sökord för att göra det mer relevant.  

Vi har inte att hittat den typ av litteratur som vi söker på dessa databaser utan vi har till största 

delen använt oss av Substansen, Libris och Artikelsök. Substansen är Stockholms universitets 

datakatalog och Libris är en länk därifrån ut till övriga universitet och högskolor i Sverige. Vi 

har sökt på biblioteksdatabasen inom Stockholms läns landsting. Den mest relevanta litteratur 

har till största delen funnits i tidigare kurslitteratur på Socionomutbildningen.  

Vi har varit inne och sökt i Academic Search Elite ASE och sökord som vi använde var 

”assessement of need”. På den kombinationen fick vi en hel del träffar men ingen som vi 

tyckte var relevant till vårt forskningsområde där vi vill fokuserar på maktbegreppet. Vi lade 

även till ord som elder, elderly och gerontologic men det gav inget tillfredsställande resultat. 

 

Den litteratur som vi använt oss av har vi funnit i tidigare kurslitteratur. Vi har även tittat på 

referenslistor i kurslitteraturen och fått uppslag där, lånat på biblioteken på universitetet och 

socialhögskolan, hittat magisteruppsatser och olika rapporter från Socialstyrelsen och Statens 

offentliga utredningar, så detta känns tillförlitligt. En del av litteraturen återkommer 

regelbundet i flera böcker. Vi har även tagit bort böcker som haft en titel som stämt in och ett 

abstract som låtit bra, men som visat sig inte vara aktuell när vi läst igenom boken.  
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4.2 Forskningsfältet  

Det finns en hel del forskning gjord inom detta intresseområde, magisteruppsatser, 

socialstyrelsen, Statens Offentliga Utredningar, rapporter med mera. Det finns både 

kvalitativa och kvantitativa studier gjorda. Det är inte ett nytt forskningsområde utan man har 

forskat inom det här med handläggning och myndighetsutövning under en längre tid och 

tydligen är det något som intresserar forskare hela tiden eftersom det dyker upp nya 

infallsvinklar som man vill studera och forska kring. Att vara i en trängd position, 

ekonomiskt, etiskt, effektivitet och så vidare som handläggare faktiskt kan vara i ibland 

väcker många och intressanta frågor hos forskare. Men hittills tycks det som om den största 

delen av forskningen kretsar kring organisationsnivå och om hur kommunerna ska kunna 

effektivisera och kontrollera sina biståndshandläggare. Vi har inte funnit mycket forskning 

som behandlar biståndshandläggarens tankar och upplevelser kring sitt arbete.  

 

Men i tidskriften Äldre i Centrum (2003) skriver Ulla Hellström Muhli, doktorand vid 

Göteborgs universitet en artikel som heter Biståndsmötet – kärnan i omsorgsarbetet.  Den 

handlar om hennes forskningsprojekt där hon tittar på själva mötet mellan 

biståndshandläggare och brukare, och vad som sker i detta möte. Hon har upptäckt tre olika 

dimensioner i själva mötet med brukaren där en dimension handlar om interaktionen mellan 

handläggare och brukare, en dimension handlar om omsorg och tar upp vad brukaren behöver 

för att kunna klara av sin vardag. Den tredje dimensionen ger ramarna för hur behovet ska 

bedömas genom ett juridiskt perspektiv. Hennes forskning är inte relevant till vår C-uppsats 

eftersom vi lagt vårt fokus kring makt och myndighetsutövning. På senare tid har det väckts 

ett kvalitativt forskarintresse för hur biståndshandläggare och brukare upplever och tänker 

runt själva behovsbedömningsprocessen. I Selanders magisteruppsats (2003) forskar hon 

kvalitativt kring fenomenet bemötande. Det är en intressant avhandling där hon inriktar sin 

forskning mot människor med funktionshinder. Denna avhandling gav oss mycket inspiration 

inför vårat uppsats skrivande men den har ett annat forskningsområde än vår uppsats och är 

därför inte relevant för oss. 

 

Mycket forskningslitteratur beskriver hur en biståndshandläggare ska gå tillväga under hela 

bedömningsprocessen. Detta är utifrån det juridiska perspektivet för att säkerställa 

rättssäkerheten för den enskilde. Flera av forskningsfrågorna i litteraturen vill belysa 

skillnader och likheter mellan olika sätt att organisera biståndsbedömningen. Westlund (2001) 

tar upp och diskuterar utifrån handläggarperspektivet hur man kan bedöma behoven och ger 
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tips och illustrerar olika resonemang. Han beskriver även utredningsprocessen, metoder, 

erfarenheter och konsekvenser av olika organisationssätt.  

 

SoU 1997:51 är resultatet av en utredning som undersökt brister i bemötandet av brukaren och 

hur detta kan åtgärdas. Här utgår de ifrån alla personalgrupper. Tanken med utredningen är att 

belysa innehåll och kvalitet i äldreomsorgsarbetet samt frågor som berör bemötandet och 

respekten för äldres självbestämmande och integritet, trygghet och värdighet. Ur ett 

handläggarperspektiv är denna utredning intressant eftersom dessa frågor om bemötande och 

respekt är en av de viktigaste egenskaperna vid all myndighetsutövning. Detta är ett 

forskningsområde som har en bred spännvidd med ett stort fokus på lagstiftning. Forskningen 

tittar mycket på hur kommunerna uppfyller kraven utifrån Socialtjänstlagen. Det pågår en 

ständig uppföljning och utvärdering inom biståndsbedömningen vilket gör att det hela tiden 

pågår ett förändringsarbete. Målet är att på bästa sätt tillgodose individens behov och 

rättssäkerhet.  En brist i dagens forskning kan vara att många av dagens forskare endast har en 

teoretisk bakgrund och inte varit ute och arbetat på fältet, så de vet hur verkligheten ser ut. 

 

 
5. LITTERATURGENOMGÅNG 
I litteraturgenomgången kommer vi att beskriva vad makt innebär och hur makt beskrivs i den 

valda litteraturen. Även biståndsbedömning och rättssäkerhet är viktiga områden som kommer 

att tas upp. Kommunikation och kroppsspråk är viktiga delar i en biståndsbedömning och det 

beskrivs nedan.  Myndighetsutövningen är ett annat viktigt område då det handlar om 

juridiska beslut som tas till fördel eller nackdel för den enskilde. Vi kommer även att beskriva 

vilka lagar som styr biståndshandläggningen. 

 
5.1 Makt 
Skau (2001) beskriver hur makten ser ut i relationen mellan klient och hjälpare och hur den 

processen kan se ut. Vilka olika konflikter det kan innebära och hur hjälparen gör för att 

hantera dessa konflikter och vilka strategier man använder. Även Johansson (1997) tar upp 

maktrelationen mellan i hans fall gräsrotsbyråkrat och klient. Han anser att makten formas av 

organisationen som även sätter ramarna förr gräsrotsbyråkratens agerande. Den enskilde ses 

inte som en individ i organisationen, utan måste anpassas av gräsrotsbyråkraten till att bli en 

klient och passa in i systemet. Johansson (1997) framhåller också att det personliga mötet 

mellan gräsrotsbyråkrater och medborgare skiljer sig från andra sociala interaktioner genom 
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att de dels är en relation mellan två människor, dels ett möte mellan en organisation och en 

klient. Detta kan skapa problem som är svåra för aktörerna att genomskåda. Ur Skau´s 

perspektiv är biståndshandläggaren en professionell hjälpare som uppfyller de krav som 

samhället satt om rätt kompetens och tillhandahållande av en viss sorts hjälp. I interaktionen 

mellan klient och hjälpare ser Skau (2001) en maktaspekt som både kan vara positiv och 

negativ, men oftast läggs en negativ laddning i ordet makt (a.a.). 

 Makten finns konstant mellan klient och hjälpare, den behöver inte utövas för att existera och 

maktbalansen är ojämn till nackdel för brukarna. Skau sammanfattar att varje professionell 

relation är en maktrelation, och hur väl man än vill och hur mycket ställning hjälparen tar för 

sina klienter och ser sig själv som ett redskap till hjälp så kan makten till en del dämpas i 

mötet, men det går aldrig att komma ifrån den, den finns alltid kvar. I maktdiskussionen tar 

Johansson (1997) upp både relationer och makt men inte så mycket på individnivå utan mer 

på organisationsnivå. Johansson ser i ett vidare och större perspektiv på makten både som ett 

relationsbegrepp och ett resursbegrepp (a.a.). 

 

Lindgren (1999) gör en beskrivning av makten utifrån Michel Foucaults maktbegrepp. Han 

beskriver makten följande det är inte en förmåga eller resurs som någon besitter, det är inte 

ett innehav som kan utbytas, det är inte heller liktydigt med en institution eller en struktur, 

och makten har ingen specifik form eller lokalisering. Makt är inte heller något primärt 

destruktivt och negativt. Lindgren (1999, s.355) lyfter fram aspekter av Foucaults 

maktbegrepp. De kännetecknas av ömsesidigt beroende mellan makt och vetande. Man 

undersöker och bedömer på jakt efter sanning. Människan själv är vetandets primära objekt. 

Makt och vetande implicerar och förutsätter varandra, i varje social relation kan återfinnas en 

dynamisk växelverkan mellan dessa aspekter. Franzén (2000) och Johansson (1997) beskriver 

makten utifrån tre begrepp, det intentionella maktbegreppet, strukturella maktbegreppet och 

det relationella maktbegreppet. 

 

5.2 Biståndsbedömning 

Blomberg (2004) har i sin forskning kring biståndbedömning sett att utvecklingen mot 

specialiserade biståndshandläggare har ökat kraven på utbildning och kompetens. Den här 

utvecklingen har skapat att biståndsbedömning i dag ses som ett separerat arbetsfält med 

myndighetsutövning som främsta ansvar. Utbildningar som inriktas enbart mot handläggning 

eller arbetsledning har uppkommit som exempelvis Socionomlinjen med inriktning mot äldre 

och funktionshindrade i Stockholm. Kommunerna ser det som ett sätt att lättare kunna styra 
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och kontrollera handläggningen och på så sätt lättare kunna säkerställa rättssäkerheten för 

brukaren.  Westlund (2001) beskriver biståndsbedömning och specificerar vilka instrument 

som kan vara relevanta att använda under biståndsbedömningsprocessen. Det handlar inte 

bara om att se det konkreta utan Westlund beskriver olika metoder för att kunna bedöma 

brukarens behov på ett rättssäkert sätt.  

 

Andersson (1991) skriver att när socialtjänstlagen infördes 1982 poängterades människors rätt 

att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Nu började vårdbiträdena inom hemtjänsten 

att organisera sig i arbetslag med gruppledare och hemtjänstassistenter. 

Hemtjänstassistenterna får nu en roll både som arbetsledare, budgetansvarig och 

behovsbedömare. Hemtjänsten får också ansvaret att tillgodose människornas behov av 

insatser dygnet runt, veckans alla dagar, året om. I samband med att människornas behov 

växte och resurserna blev knappare ställdes allt högre krav på den individuella 

behovsbedömaren.  

 

5.3 Kommunikation och kroppsspråk 

Maltén (1998) tar upp vikten av kommunikation och kroppsspråk. Kommunikationen spelar 

en avgörande roll i samspelet mellan människor. Med hjälp av kommunikation överför vi 

budskap till och mottar information från andra; påverkar andra vad gäller tankar, åsikter, 

värderingar, attityder och avsikter; försöker åstadkomma en reaktion hos mottagaren och 

ibland även missuppfatta motparten. Han anser att kommunikation är verbala och icke verbala 

signaler. I den verbala kommunikationen utgörs budskapet av ord oavsett om detta utformas 

som tal eller skrift. Vi kommunicerar antingen vi vill eller inte. Även i en tystnad finns en 

kommunikation som sker genom kroppsspråket. Det definieras som icke verbala signaler och 

ses som ett komplement till det verbala språket. Maltén (1998) beskriver kroppsspråket som 

icke verbala signaler som förmedlar många olika känslor, kärlek, ömhet, vrede och avsky. 

Detta visas inte bara genom ansiktsuttryck utan med hela kroppen. Kroppsspråket kan 

avhandla sådant som inte sker här och nu och bygger på symboliska uttryck.  

 

 
5.4 Rättssäkerhet 
För att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsutövningen för den enskilde finns en hel del 

litteratur att tillgå. Clevesköld m.fl. (2002) tar upp hur handläggningsprocessen inom 

socialtjänsten ska gå tillväga. Vidare beskrivs vad som är socialnämndens uppgifter och hur 
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biståndshandläggaren metodiskt ska gå tillväga. Amundberg (2001) vänder sig direkt till 

biståndshandläggare inom äldre och handikappomsorgen. Hon vill förklara och underlätta 

tolkningen av lagstiftarens krav på en rättssäker myndighetsutövning och behovsbedömning. 

Även Norström & Thunved (2002) ger utifrån den juridiska aspekten tolkningar till hur 

biståndshandläggarna ska bedöma sitt beslut utifrån socialtjänstlagen. Stiftelsen Stockholms 

läns Äldrecentrum har gjort flera studier om biståndshandläggning i olika 

stadsdelsförvaltningar i Stockholm. Dess uppgift har varit att undersöka ett visst antal beslut 

för att se om det beviljas samma vårdinsatser för likartade problem i de äldres livssituation. 

Detta kan ses som ett led till att förbättra rättssäkerheten för den enskilde. 

 

5.5 Myndighetsutövning 

Amundberg (2001) ger följande definition 

Myndighetsutövning är handläggning och beslut som utgår 
från myndighetens befogenhet, rätt eller skyldighet att fatta 
beslut gällande juridiska eller fysiska personer enligt 
speciallag om förmåner, rättigheter, skyldigheter, bestraffning 
eller disciplinär åtgärd.   (Amundberg, 2001, s.67) 
 

 

Här ses myndigheten som den starkaste parten eftersom alla beslut ska tas med laglig grund 

och detta ligger inskrivet i Regeringsformen. Som vilar på de demokratiska rättsprinciperna i 

Sverige, att besluten ska vara rättvisa och sakliga. Rättstraditionen innebär också att om 

brukaren anser att ett beslut blivit felaktigt finns alltid möjligheten att överklaga.  

 

5.6 Lagar som styr behovsbedömningsprocessen 

5.6.1 Regeringsformen  

Regeringsformen (RF) 1974:152 är den grundlag som styr verksamheten hos både statliga och 

kommunala förvaltningsmyndigheter. De som har den offentliga makten beaktar att alla 

människor är lika inför lagen och den enskilde personens frihet och värdighet (1 kap. 2 §, 9 

§). Det är förvaltningsmyndigheterna som fattar beslut i de ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild person. Förvaltningsuppgift kan lämnas till bolag, förening, 

samfällighet, stiftelse eller enskild individ och om uppgiften innefattar myndighetsutövning 

skall överlämnandet ske med stöd av lag (11 kap. 6 §). Ingen myndighet, ej heller riksdagen 

eller kommunens beslutande organ får bestämma hur förvaltningsmyndigheten skall besluta i 

ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpning 

av lag (11 kap. 7 §) i Sveriges rikes lag (2001).  
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5.6.2 Kommunallagen  

I kommunallagen (Kom. L) 1991:900 finns jävsregler gäller all handläggning hos nämnderna 

oavsett om det handlar om myndighetsutövning mot en enskild person eller inte (Kom.L 6 

kap. 25 §). När det gäller delegation av ärenden inom en nämnd så får nämnden delegera 

beslutanderätten till exempelvis en anställd hos kommunen eller lanstinget (Kom.L 6 kap. 

33§). Det finns dock vissa undantag såsom vid ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (Kom.L 6 kap. 34 §). 

Vid överklagande enligt kommunallagen så tar domstolen enbart ställning till lagligheten i 

besluten (Kom.L 10 kap. 1 §) i (a.a.). 

 

5.6.3 Socialtjänstlagen  

Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 ålägger kommunerna att ha det yttersta ansvaret för att den 

enskilde, som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som behövs, men ansvaret innebär 

ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän (2 kap. 2 §). När en ansökan 

eller påkallan kommit till socialnämndens kännedom, att en person inte själv kan tillgodose 

sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt skall det utan dröjsmål påbörjas en 

utredning. (SoL 4 kap. 1 §, 11 kap. 1 §) Den enskilde har rätt till bistånd som är anpassat till 

de individuella förutsättningarna och behoven. Dessa insatser ska utformas och genomförs 

tillsammans med den enskilde och om det behövs även sker i samverkan med andra 

samhällsorgan, organisationer och/eller föreningar (SoL 3 kap. 5 §). De insatser som ges skall 

sträva efter att stödja och underlätta för den enskilde att kunna leva som andra. I SoL 11 kap. 

5 § är det reglerat hur förvaring ska ske av handlingar som rör enskilda personer samt hur 

genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dessutom 

skall dokumentationen utformas med respekt för den enskildes integritet och den enskilde 

skall hållas underrättad om vad som står i anteckningarna (SoL 11 kap. 6 §) i (a.a.). 

 

5.6.4 Förvaltningslagen  

Förvaltningslagen (FvL) 1986:223 styr tillämpningen av myndighetsutövning (FvL 1 §). Om 

det är så att en annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från 

förvaltningslagen så gäller den bestämmelsen (FvL 3 §). Den enskildes rättssäkerhet får inte 

ställas åt sidan när ärendet handläggs. Ett ärende skall göras enkelt, billigt och snabbt samt 

dessutom uttryckas lättbegripligt (FvL 7 §). Tolk ska användas då så behövs (FvL 8 §). Det är 

viktigt att kunna bedöma när en handling kommit in till myndigheten eller kommit behörig 

handläggare tillhanda eftersom det är då som ansvaret börjar gälla (FvL 10 §). Jävsreglerna 
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gäller personal som bereder och föredrar ett ärende (FvL 11 §). En enskild person kan lämna 

uppgifter muntligt i ett ärende om det gäller myndighetsutövning mot någon enskild (FvL 14 

§). Den enskilde skall underrättas om vilket beslut det blev i ärendet om det inte är uppenbart 

obehövligt (FvL 21 §). När det gäller beslut som fått helt eller delvis avslag eller där beslutet 

innebär att biståndet ges i annan form än det sökta ska den enskilde underrättas om hur han 

kan överklaga. Det är den beslutet gäller som får överklaga och det ska ske inom tre veckor 

från den dag han fick besked om beslutet (FvL 22-23 §§) i (a.a.).   

 

5.6.5 Sekretesslagen  

Sekretesslagen (SekrL) 1980:100 innehåller sekretessbestämmelser som gäller socialtjänsten 

och hälso-och sjukvårdens område. Socialtjänstsekretessen regleras i 7 kap. 4 § och den 

omfattar uppgifter om enskilds persons förhållanden och har ett omvänt skaderekvisit. Vilket 

innebär att sekretess gäller om det inte står klart att viss skada inte inträffat. Detta innebär ett 

mycket starkare sekretesskydd än ett rakt skaderekvisit som är den vanligaste typen av 

sekretess och som gäller om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgifter lämnas ut 

(a.a.). 

 

 

6. TEORETISKT PERSPEKTIV 
I det teoretiska perspektivet kommer vi att förklara det relationella maktbegreppet, och även 

beskriva makten utifrån Michel Foucault. 

 

6.1 Relationellt maktbegrepp 

Det relationella maktbegreppet ligger mellan det strukturella och intentionella maktbegreppen 

som är två motsatsbegrepp. Det strukturella maktbegreppet handlar om makt som ett bestämt 

förhållningssätt mellan två eller flera parter. Här handlar det om över- och underordning. Det 

är maktens form som är det centrala. Det intentionella maktbegreppet handlar om makt som 

en förmåga att mäkta något. Detta maktbegrepp hör hemma i olika handlingsteorier. 

Maktkapaciten kan variera men också ha med dess intentioner att göra ett mål och en vilja. 

Det relationella maktbegreppet skulle göra det möjligt att samtidigt beakta subjektens 

handlande och de historiskt givna omständigheterna och maktstrukturerna de har att verka 

inom. Makt finns i alla slags situationer och sammanhang och makten kan förstås genom att 
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undersöka dess sammanhang. Makt är något som inte begränsar och förbjuder utan även 

skapar och formar (Johansson, 1997). 

 

6.2 Foucault  

Det relationella maktbegreppet beskrivs av Michael Foucault. Det finns en makt i alla 

relationer menar Foucault och han ser inte makt som något negativt utan som ett öppet och 

föränderligt spel av krafter. I Foucaults teorier skall makten ses som en neutral kapacitet som 

påverkar och förändrar. Vidare menar Foucault att även jämt balanserade relationer snabbt 

kan visa sig vara högst tillfälliga. Vad det gäller makt utgår Foucault från en individnivå.  

Jämnt balanserade relationer där personerna befinner sig på samma nivå kan snabbt visa sig 

vara högst tillfälliga. Foucault menar att makt är aldrig ett verktyg för att härska.  

Med det relationella maktbegreppet blir makt aldrig något 
yttre. Ej heller är den ett ting, ett instrument, som det gäller att 
ha i sin besittning för att kunna härska (Franzén, 2000 s. 87). 

 

Makten kan inte heller erövras eller delas den verkar genom relationer. Foucault menar att 

relationer är inte på förhand asymmetriska och hierarkiska.  

Den relationella makten kan ses som ett strategiskt spel där 
utgången av detta spel är öppen, eftersom maktrelationerna är 
föränderliga, rörliga och reciproka (Lindgren, 1999 s. 357). 

   

Makt får inte ses som något negativt. Foucault betonar maktens utövning och dess effekter på 

de underkuvades nivå. Detta kan också förklaras som mikro-makt.  

Det vill säga en makt som på ett socialt vardagsplan riktas mot 
människorna i deras konkreta situationer (Lindgren, 1999 s.355). 

 

Foucault ser makten som en neutral kapacitet som verkar, påverkar och förändrar. Makten är 

primärt produktivt vilket betyder att den verkar positivt genom att bidra till att upprätthålla 

eller skapa något. Foucault ser inte makten som något hinder eller något som förbjuder vissa 

saker. Makten hjälper till att forma relationer och det som pågår i dessa. Att frihet och makt är 

motsatta begrepp förnekar Foucault. Han säger att makt kan befrämja frihet och att friheten 

inte börjar där makten slutar eller tvärtom, utan makt och motstånd går hand i hand. 

Underläge i en relation är aldrig absolut utan kan snabbt vändas. 
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7. METOD 
I metodavsnittet motiveras metodvalet och datainsamling och dataanalys beskrivs. Vi 

beskriver urvalet och diskuterar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vi tar även upp 

etiska problem och arbetsfördelning.  

 

7.1 Val av metod  

Vi har valt att enligt Kvale (1997) göra en empirisk undersökning där vi avser att undersöka 

ett fenomen för att utveckla kunskap. För att åstadkomma detta använder vi oss av den 

kvalitativa intervjumetoden och gör en intervjuundersökning av biståndshandläggare. I denna 

undersökning vill vi kartlägga intervjupersonernas upplevelser och tankar omkring 

myndighetsutövning och maktutövning. Därmed vill vi öka informationsvärdet och se om det 

går att skapa en grund för djupare kunskap och mer fullständiga uppfattningar om 

myndighetsutövning/maktutövning. Tanken fanns att göra focusgruppintervju, men valet blev 

att göra personliga intervjuer. Det beror på att vi tror det kan vara lättare att samtala om tankar 

och upplevelser när man är ensam. Det kan vara känsligt att dela med sig av sina innersta 

tankar och känslor inför kollegor eftersom det till en viss del kan handla om att berätta om 

sina svagheter. 

 

7.2 Datainsamling 

Vår intention var att göra intervjuerna enligt Kvales metod (1997) som han beskriver som en 

filosofisk diskurs. Det innebär att parterna befinner sig på en jämställd nivå och ifrågasätter 

logiken i varandras frågor och svar, samt funderar över kunskapens sanna natur. Intervjuerna 

blev inte riktigt på det sättet utan mer som Kvale (1997) beskriver som en halvstrukturerad 

forskningsintervju. Detta eftersom vi använde oss av en intervjuguide med koncentration på 

vissa teman och därtill underliggande frågor. Intervjuerna spelades in på band och har 

transkriberats. De transkriberade intervjuerna är materialet för uppsatsens resultatdel. 

 

7.3 Dataanalys 

Enligt Backman (1998) innebär analys av data att den organiseras och systematiseras. Syftet 

är att bringa ordning bland data och ge den en ändamålsenlig och tolkningsbar form. 

Vi har tematiserat våra transkriberade intervjuer och utifrån det har vi använt den narrativa 

metoden som analysverktyg. Vilket innebär att vi har sökt en mening och innebörd i texten 

utifrån en innehållsanalys. Vi har meningskoncentrerat och därefter tematiserat. Intervjuerna 
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är indelade i tre teman makt, kommunikation och bemötande som har sitt ursprung i tre 

centrala begrepp. Vid intervjuerna var vi båda närvarande för att båda skulle kunna urskilja 

mimik, kroppsspråk och gester. Fyra ögon och öron hör och ser mer än två, vilket gör det 

lättare när man ska förklara för varandra och kunna formulera i skrift. 

 I analysen förväntade vi oss att kunna ha nytta av att vi är två studenter som tolkar resultatet. 

Vi är medvetna om att vi inte alltid tänker lika men vi tror att vi kompletterar varandra och det 

anser vi är en fördel. Under arbetets gång har vi haft långa och givande diskussioner och detta 

har givit oss en djupare insikt i biståndshandläggarens yrkesroll. Detta är säkert till gagn för 

oss i vårt framtida yrkesutövande. 

 

7.4 Urval 

För att få svar på uppsatsens frågeställningar och få fram handläggarnas reflektioner och 

upplevelser när det gäller myndighetsutövning/maktutövning bestämde vi oss för att intervjua 

fyra biståndshandläggare, som alla skulle arbeta inom äldreomsorgen och fatta beslut enligt 

SoL för personer över 65 år. Vi trodde att det skulle vara ganska lätt att få tag på 

intervjupersoner, men upptäckte snart att många lider av tidsbrist. En kommuns 

biståndshandläggare blev tillfrågade om intervju redan i somras, och var då positiva till detta. 

Nu när det var dags var de överhopade med arbete och ansåg sig inte ha tid.  

 

Valet blev att ta kontakt med biståndshandläggare i kommuner som vi tidigare hade arbetat i 

och där vi redan hade vissa kontakter. Första kontakten togs via telefon med en 

biståndshandläggarchef som en av oss haft kontakt med tidigare. Vi gjorde en förfrågan som 

hon förde vidare ut i gruppen om någon av biståndshandläggarna var intresserade och hade tid 

att bli intervjuade i cirka 60 minuter av oss. Den som var intresserad tog sedan i sin tur 

kontakt med oss på telefon. Det var en biståndshandläggare som ansåg sig ha tid och 

kontaktade oss. Denna person var för oss helt okänd och det ser vi till en del som ett 

slumpmässigt urval. De andra tre biståndshandläggarna kommer från samma kommun, där en 

av oss genom arbetet har kontakter sedan tidigare. Dessa tre personer valdes ut på grund av 

sina personliga olikheter. Alla fyra biståndshandläggarna var mycket positiva till att bli 

intervjuade.  

 

7.5 Validitet  

Validitet innebär att forskaren under arbetets gång kontrollerar sitt arbete och sina egna 

slutsatser, för att se om man verkligen undersöker det man vill undersöka. Argumentera för 
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och emot och verkligen se till att få ett rätt underlag som ger svar på forskningsfrågorna. 

Forskaren ser till giltigheten och ifrågasätter genom frågorna vad och varför, därefter svarar 

man på frågan hur. Kvale ger följande beskrivning  

Validering blir undersökning: ständig kontroll, ifrågasättande 
och teoretisk tolkning av resultaten (Kvale, 1997 s.261). 

   

I intervjusituationerna har vi försökt att inte styra våra informanter, men ställt 

uppföljningsfrågor om vi inte visste om vi förstått intervjupersonen rätt. Om vi märkte att de 

började prata om saker som inte var relevanta för vår undersökning om makt och 

myndighetsutövning var vi tvungna att försiktigt styra tillbaka. Vi var båda med på alla 

intervjuer för att ingen skulle behöva förklara för den andre vilket kroppsspråk informanten 

hade och för att vi skulle uppfatta mer nyanser runt känsliga frågor i intervjun. Vi vet inte hur 

ärliga svaren är som våra informanter gav oss. Informanterna var medvetna om vad det var vi 

ville undersöka och det uppstod inte många missförstånd. Vid ett intervjutillfälle hade vi 

lämnat ut frågeformuläret i förväg och kunde inte styra frågorna på samma sätt, det här kan ha 

påverkat validiteten negativt. Vi har inte låtit informanterna tagit del av intervjumaterialet för 

justering innan vi bearbetat detta och även detta kan ha en negativ påverkan på validiteten. 

Den förförståelse och erfarenhet vi har inom biståndshandläggning ser vi som något positivt 

och något som ökat validiteten eftersom vi har utformat intervjufrågorna utifrån tidigare 

kunskaper. Därmed har vi kommit närmare sanningen och nått en större giltighet. 

 

7.6 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar enligt Kvale (1997) om att undersöka det man avser att undersöka. Detta 

innebär tillförlitlighet, känslor och förståelse för sina informanter. Att vara medveten om sin 

förförståelse och ha ett öppet sinne. 

Reliabiliteten i intervjuerna och därmed i undersökningen ser vi som förhållandevis låg, trots 

att vi har försökt att precisera vårt undersökta problem så exakt som möjligt. Detta på grund 

av att vi i vår kvalitativa undersökning har gjort intervjuer där vi fått fram svar från just de 

informanterna som ingår i vårt urval. Skulle frågorna utifrån vår tema- och frågeguide ställas 

av andra forskare till nya informanter så antar vi att det skulle bli helt annorlunda svar till viss 

del. Våra informanters arbetsuppgifter ser vi som likvärdiga och stämmer bra överens, men 

när det handlar om deras upplevelser av myndighetsutövningen så är det individuellt. 

Verkligheten ter sig olik utifrån betraktarens ögon. 
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En av oss har en relation till några av informanterna som tidigare kollegor. Detta kan bidra 

positivt till att de kände sig trygga i intervjusituationen och att de vågade vara ärligare i sina 

svar. En negativ aspekt kan vara att på grund av tidigare relation upplevde vi att dessa 

informanter tog för givet att vi skulle ha en större förförståelse för deras organisation och 

kommun. Brister i vår reliabilitet kan exempelvis vara individuella slarvfel under 

datainsamling och bearbetning, att vi inte transkriberat rätt på grund av att kassettbandet 

trasslat och vi inte har hört exakt vad som sagts. En annan brist kan vara att vid första 

intervjun lämnade vi ut frågeguiden till vår informant att ha som en guidning under intervjun, 

det innebar att personen tog över samtalet i vissa frågor och hänvisade vid andra frågor att 

dessa redan var besvarade.  

 

7.7 Generaliserbarhet 

Forskningsresultatet har begränsningar vad det gäller generaliserbarhet. Urvalet saknar bredd i 

den bemärkelsen att vi gjort intervjuer med fyra biståndshandläggare från två kommuner. 

Dessa har till stor del valts ut slumpmässigt men även efter tillgänglighet och kännedom. 

Resultatet kan inte generaliseras att gälla biståndshandläggare i största allmänhet.  

Vi antar ändå att vi till en viss del känner igen resonemanget om problematiken kring 

myndighetsutövning. Förhoppningen är att intervjuresultatet trots dessa brister kan tillämpas i 

en diskussion om hur biståndhandläggare inom äldreomsorgen tänker kring sin situation som 

myndighetsutövare/maktutövare.   

 

7.8 Etiska problem 

För att uppfylla konfidentialitetskravet och förhindra att någon skulle kunna identifiera 

intervjupersonerna så har vi valt att inte presentera dem en och en vad det gäller ålder, kön, 

utbildning och tjänsteår på grund av att vi kanske inte skulle kunna garantera anonymitet.  

Redan vid första kontakten per telefon informerade vi om hur intervjun skulle gå till. Även 

vid intervjusituationerna informerades våra intervjupersoner om att det var frivilligt att delta i 

intervjun och att de kunde säga nej. Detta för att uppfylla samtyckekravet. De informerades 

även om att vi tänkt spela in intervjuerna på band för att det skulle underlätta 

databearbetningen senare för oss. För att uppfylla nyttjandekravet fick intervjupersonerna ta 

ställning till om det gick bra, samtliga godkände att de spelades in. Förutsättningen var att de 

endast användes till föreliggande studie och sedan raderades.(HSFR, 1994.) 
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7.9 Arbetsfördelning 

Vi har valt att skriva uppsatsen tillsammans då vi tror att ett samarbete är oss till gagn. Genom 

att sträva efter en sammanhållen struktur och ett gemensamt språk. Ambitionen har hela tiden 

varit att vi båda skulle vara lika delaktiga i alla momenten, vilket vi också har lyckats med. 

Vissa delar har vi läst och skrivit på var sitt håll men vi har sedan gemensamt sammanfört vårt 

material till en helhet. Vi har gjort våra intervjuer tillsammans för att få dem så lika som 

möjligt. Genom att samarbeta har vi kunnat dra nytta av de olika områden som hade 

kompetens inom. Detta samarbete har inte bara varit berikande för den färdiga uppsatsen utan 

det har även givit oss tillfällen att träna oss själva på att lyssna in varandra och att lära sig den 

svåra konsten att samarbeta, att man hela tiden ger och tar. Denna uppsats är en gemensam 

produkt. 

 

 

8. RESULTAT  
I resultatet presenterar vi informanterna. Sedan låter vi dem komma till tals genom citat inom 

huvudområdena makt, bemötande och kommunikation. I makten berättar informanterna om 

makten i arbetet, reflektioner och upplevelser och maktlöshet. I bemötande beskriver 

informanterna sin situationshantering och i kommunikationen tar de upp sitt ordval och 

kroppsspråk. Informanterna talar även om ojämna maktrelationer. Under varje område har 

uppsatsförfattarna skrivit en reflektion som kommentar. I de två sista avsnitten i denna 

resultatdel låter vi informanterna själva komma till tals. 

 

8.1 Presentation av våra informanter 

 Informanterna är mellan 30 och 50 år. Alla har relevant utbildning för sitt uppdrag.  Deras 

yrkeserfarenhet sträcker sig mellan tre och tjugo år. Att informanterna valde att bli 

biståndshandläggare berodde på att alla ville ha en direkt kontakt med brukaren och inget 

personalansvar. 

 

8.2 Makt  

8.2.1 Makten i arbetet 

Samtliga av informanterna tyckte inte om ordet makt. De säger att i deras fall innebär det en 

befogenhet att säga ja eller nej till sökta insatser. Vidare säger de att de inte vill bli betraktade 

som någon som bestämmer. Deras framtoning mot brukaren inte ska upplevas så att de ska få 
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känslan av att hamna i underläge. Alla informanterna är medvetna om sin maktposition och en 

av informanterna säger 

Egentligen så är ju makt ett ganska skrämmande ord, man ser 
inte på sig själv som en skrämmande person med mycket 
befogenheter och så. Men det är så många andra personer 
upplever den, många är jätterädda innan man får komma hem 
till dem. De tror att man är någon som ska kontrollera och 
granska och så. Många säger ju i slutet av ett möte och så att 
jag förstår inte varför jag var så orolig för det här. 
    

Gemensamt ansåg informanterna att makten i arbetet består i att ha befogenhet att bevilja eller 

avslå den sökta hjälpinsatsen från den enskilde. Makten är begränsad av socialtjänstlagen, 

riktlinjer, politiker, socialnämnden och chefer.  

 

Makten kan vara mer eller mindre omfattande beroende på den enskildes sociala kontaktnät. 

Exempelvis om brukaren får ett avslag, om det då finns anhöriga runtomkring är det oftast de 

som hjälper till med överklagan. Finns det inga anhöriga är det lätt att brukaren inte orkar ta 

itu med överklagan utan låter den bero. På detta sätt blir då handläggarens makt starkare över 

den enskilde. Makten kan även hanteras på olika sätt för att hitta den bästa lösningen för 

individen. Som exempelvis att man utökar serviceinsatserna till förmån för anhöriga som då 

kan koncentrera sig på den personliga omvårdnaden av brukaren. Informanterna handskas 

med sin makt utifrån lagstiftning, individuella lösningar och vill gärna se ett mål någonstans. 

En informant uttrycker sig följande  

Ja det beror väl på att man försöker se ett mål någonstans men 
sedan kan man ju ha lite krokiga vägar för att nå målet. Alltså 
det är individuella lösningar och det är det som är tjusningen i 
det här arbetet, det finns inget facit.  

 

Kommentar: Makt är ett ganska skrämmande ord och informanterna tyckte inte om det. De 

vill hellre se det som en befogenhet som ingår i deras uppdrag. Makt ingår ständigt överallt 

och i synnerhet i yrkesrollen som biståndshandläggare. Makten är svår att få grepp om men 

lätt att få syn på, den är lätt att spåra eftersom man ser effekterna, och för brukaren inom 

äldreomsorgen ska det förhoppningsvis vara positiva effekter. Informanterna arbetar som 

tjänstemän i en offentlig organisation och enligt Johansson (1997) så tillhör de det nedre 

skiktet i hierarkin. De har i sitt dagliga arbete direktkontakt med brukarna, och de har en viss 

handlingsfrihet i sitt yrkesutövande mot brukarna genom delegeringen enligt kommunallagen 

6 kap. 33-38 § § av uppdraget myndighetsutövning. Men det finns också en övergripande 
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styrning från de folkvalda politiska beslutsfattarna i kommunerna, och så även från 

socialnämnden.  

Organisationen socialförvaltning/äldreomsorg som biståndshandläggare verkar inom är ett 

avgränsat specialiseringsområde och dess inre gränser utgör också ramar som 

biståndshandläggarna har att ta hänsyn till. Men de grundläggande och juridiska ramarna för 

uppdraget finns i SoL (Blomberg 2004). 

 

8.2.2 Reflektioner och upplevelser 

Informanterna säger samtliga att de reflekterar över att de är myndighetspersoner och att de 

utövar makt, det är något som de är väl medvetna om. En informant svarade följande på vår 

fråga 

Jag kan tycka att man inte behöver göra det dagligdags men 
gärna att man gör det med jämna mellanrum, som en del i sitt 
eget utvecklingsarbete.  

 

De är alla medvetna om att man i och med sitt uppdrag har en maktbefogenhet som gör att 

man kontinuerligt bör reflektera över sitt maktutövande mot brukaren. 

Vidare säger informanterna enhälligt att de upplevde sig som mer osäkra som nyexaminerade 

och även obekväma i rollen myndighetsutövare. Dessutom behövde de mer stöd och feedback 

från kollegor och chefer. En informant säger följande  

Ju längre man har arbetat så får man ju en yrkesprofession 
och som ny så är man ju osäker, jag tror att man upplever det 
här att man besitter den här makten mer när man är ny. Jag 
tänker inte så mycket på det längre men det finns ju i 
ryggmärgen, det är ju bara så.  

 

En fråga vi ställde till informanterna handlade om vad för forum det fanns på arbetsplatsen 

där de kunde ta upp tankar och funderingar angående sin roll som myndighetsutövare. 

Likheter på denna fråga är att båda arbetsplatserna har ärendedragning en dag i veckan då de 

kunde ventilera olika problem. De har även en samordnare som hjälper till med 

problemlösning. Arbetsplatsernas olikheter var att på en pratade alla i stort sett med alla om 

allting. Men i huvudsak tog de upp problemen först i sin egen lilla områdesgrupp och på den 

andra arbetsplatsen pratade de i första hand med samordnaren. Där tyckte man att alla inte 

behövde veta vad alla höll på med. Vi hade även frågor angående styrkan i kommunens 

riktlinjer i jämförelse mot socialtjänstlagen. För informanterna var det så självklart att 

socialtjänstlagen alltid vägde tyngre.   
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Kommentar: Att man blir säkrare med tiden i sitt yrke som myndighetsutövare är alla 

informanterna eniga om. För att uppnå en yrkesprofession säger Skau (2001) att man måste 

förstå sin egen roll och funktion som en del av en offentlig maktapparat. En 

myndighetsutövare bör arbeta kontinuerligt med att utveckla ett kritiskt och medvetet 

förhållningssätt till sin egen yrkesroll. Ett forum för reflektioner och tankar är viktigt för 

myndighetsutövare. Amundberg (2001) anser att inom äldreomsorgen har arbetskollegor och 

arbetsledning en stor uppgift att fylla. Den enskilde biståndshandläggaren bör inte lämnas 

ensam med de problem som kan uppstå i enskilda ärenden. Deras roll bör vara att stötta och 

diskutera attityder och förhållningssätt. Hon anser även att det bör ingå handledning, allt för 

att minska ansvarstrycket. Reflektera i sitt arbete gör alla våra informanter fast på olika sätt. 

Reflektion är viktigt och bör hela tiden finnas med i allt socialt arbete. 

 

8.2.3 Maktlöshet 

Vi frågade informanterna om de upplevt maktlöshet i sitt arbete. Vi var även nyfikna på om 

de hade utsatts för påtryckningar eller blivit kränkta av högre chefer, socialnämnd och 

politiker. Dessa frågor verkade känsliga och svåra för informanterna att svara på. Vi vet inte 

om vi fick ärliga svar. Alla informanterna hade någon gång känt sig maktlösa och i synnerhet 

vid beslut om särskilt boende. En informant berättar så här  

Ja det har jag, och det har handlat om knepiga ärenden som 
har handlat om plats på särskilt boende. Då det finns anhöriga 
som varit påstridiga och för starka, och som använt sig av sina 
kontakter. Då har man löst det genom att ge den här personen 
plats. Så att där har jag känt att jag inte haft något stöd från 
mina högre chefer, eller haft någon möjlighet att gå in och 
påverka beslutet. 

 

En av informanterna hade blivit uppringd av en politiker som hade ifrågasatt och försökt 

utöva påtryckning över ett beslut. Informanten beskriver följande 

Däremot kan ibland enskilda politiker ringa upp mig och säga 
både det ena och det andra om ärenden liksom, och då säger 
jag bara att jag är jätteledsen jag har sekretess liksom men jag 
lyssnar på vad du säger. Du kan gärna be den där personen 
ringa mig direkt så vi kan prata om det. 

 

På frågan om de känt sig kränkta svarade en informant ja och de övriga tre nej, trots det sade 

alla fyra att de någon gång blivit tillrättavisade i sina beslutsbedömningar. I frågan om 

 26



kränkning vill inte informanterna ge mer utförliga svar. En av informanterna uttryckte 

följande om maktlöshet man får gilla läget. 

 

Kommentar: Informanterna beskriver att de ibland blir helt maktlösa och deras beslutanderätt 

ifrågasatt och tas ifrån dem. De hamnar i en situation där makten förskjuts uppåt och deras 

makt gentemot brukaren försvinner. Vad som sker på den politiska arenan exempelvis 

ekonomiska åtstramningar inom kommunen, kan påverka negativt och skapa ett tryck på 

själva organisationen inom äldreomsorgen.  

Att högre chefer och politiker utnyttjar sin ställning i organisationen för att få igenom sin vilja 

i gynnande syfte för dem själva. Det kan till exempel bero på budgetramar, och ses som ett 

maktmissbruk och drabbar brukaren. Som enskild biståndshandläggare kan det vara svårt att 

acceptera högre chefer och politikers beteende, och det blir en kränkning av 

biståndshandläggarens kompetens. Meningen med myndighetsutövningen försvinner och den 

enskildes rättssäkerhet försvagas. 

 

8.3 Bemötande  

8.3.1 Situationshantering 

Vi undrade om det någon gång hade hänt att brukaren tagit över makten i samtalet och hur de 

då bemötte den situationen. Alla informanter säger att de måste vara rak och tydlig i samtalet 

med brukaren. Om brukaren inte förstår så får de gå tillbaka i samtalet och försöka undersöka 

vad problemet bottnar i. Det kan handla om att personen befinner sig i en krissituation och 

därför inte uppfattar det som sägs. Då anser informanterna att det är viktigt att lyssna och 

stötta brukaren, och att träffas flera gånger samt låta utredningen få ta tid.  

En informant beskriver situationen på följande sätt  

Alltså i ett initialskede så låter jag det vara så. Det finns 
någonting som den här individen eller gruppen av anhöriga 
som de behöver säga och som de behöver få lägga fram. Och 
jag vinner ingenting på att ställa mig på barrikaderna utan 
alltså då är det bättre att backa och se, okay, javisst vad 
handlar det här om nu då. 

 

 Vidare säger de att det inte är vanligt förekommande att en brukare själv tar över makten, 

utan i regel är det anhöriga som tar över makten i samtalsrelationen. De pratar till exempel 

över huvudet på brukaren och ställer krav på insatser.  

Ja då får man liksom sätta streck i debatten och börja om och 
säga att det är det här vi ska diskutera. 
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Vi bad informanterna berätta vad de ansåg vara ett bra respektive dåligt bemötande. Ett bra 

bemötande är enligt informanterna att man ska vara seriös och ödmjuk, kunna känna av folk, 

kunna erkänna sina misstag, möta personer på deras egen nivå, känna empati, inte tvinga sig 

på människor och inte gömma sig bakom något annat. De menade att ett dåligt bemötande var 

att köra över folk, gå in i försvarsställning, vara en paragrafryttare. En informant gav följande 

svar  

Ja jag brukar alltid säga det att ska man börja i hemtjänsten 
så ska man gå på scenskolan några år först för där får man 
spela alla roller. För det gäller ju att kunna bemöta alla, både 
från missbrukare till generaldirektör. Och jag ska bemöta dem 
på ett just sätt oavsett vad man är. Och liksom vara rak och 
tydlig det är bra många gånger. Och märker man att det 
klinchar i debatten då får man börja om. 

 

Kommentar: Om brukaren tar över makten i mötet ansåg våra informanter att det var viktigt 

att bemöta dem genom att vara rak och tydlig. Det är också viktigt att lyssna och stödja 

brukaren samt låta utredningen få ta tid. Om den här situationen uppstår är det troligt att det 

handlar om att brukaren befinner sig i en krissituation.  

Att behöva söka bistånd, bli bedömd och utlämnad till andra för 
att klara sitt vardagliga liv kan i sig betraktas som en 
krissituation. Känslan av hjälplöshet är en av de tidigaste 
orsakerna till ångest i en människas liv (Westlund, 2001s.138). 

  

När en myndighetsutövare hamnar i ett möte med en aggressiv och frustrerad brukare gäller 

det att inte komma in och verka mer myndig än situationen kräver utan snarare vara diskret 

och vänta ut brukaren och eventuellt avstyra mötet och be att få återkomma en annan gång.  

 

8.4 Kommunikation  

8.4.1 Ordval 

I intervjuerna bad vi informanterna fundera på hur de talade med en ensam brukare och om 

ordvalet på något sätt förändrades om anhöriga var med på mötet. Informanterna sade 

enhälligt att de är noga med att alltid fokusera och prata direkt till brukaren. Men de säger 

också att det finns en risk att ordvalet ändras när anhöriga är med.  Informanterna medger att 

de omedvetet kan bli påverkade och ändra sitt ordval om anhöriga finns med på mötet och 

talar över huvudet på brukaren. En informant berättade att om anhöriga exempelvis har en 
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juristutbildning, då är hon extra noga med hur hon uttrycker sig och försöker bemöta dem på 

deras nivå när det gäller lagar. 

Här får man inte bita sig i tungan, utan man måste kunna veta 
vad man säger för att de ifrågasätter allting. 

 

Vi frågade informanterna om de såg någon förändring i sitt ordval beroende på vem brukaren 

var. Så här svarade en av våra informanter på detta  

Det gör jag kanske omedvetet, det vet jag inte. Men alltså man 
svarar ju lite grann på samma sätt som man blir bemött. 
Ställer man högtravande frågor så försöker man väl svara på 
det med dom orden som de använder. 

 

En annan informant gav oss ett annat perspektiv på samma fråga, att det handlar om att 

anpassa ordvalet utifrån individens nivå. Det kan vara en person med demens eller någon 

psykisk sjukdom. Det här är något man som biståndshandläggare måste kunna förstå och 

känna av. Då är man proffsig och flexibel i sin yrkesutövning. 

Jag talar med bönder på bönders vis och kungar på kungars 
vis. Det är ju ändå så att någonstans måste jag ju utifrån 
personens förutsättningar möta dem. 

 

Kommentar: Ordvalet betyder en hel del i mötet med brukaren för våra informanter, att 

förändra sitt ordval är något som de inte medvetet vill göra men de säger att det ibland kan 

vara något som omedvetet sker. Orden kan ha en varierande abstraktionsnivå, från konkret 

nivå till mer abstrakt nivå, till exempel namn på föremål till mer vetenskapliga begrepp och 

termer. Orden kan vara sakliga och neutrala eller ha en känslomässig, värdeladdad valör. 

Utifrån detta resonemang om ordens olika styrka och värde kan vi förstå att man måste 

anpassa sitt ordval till situationen och de inblandades förutsättningar (Maltén, 1998).  

 

8.4.2 Kroppsspråk 

Informanterna är helt enhälliga om att kroppsspråket påverkar i mötet med brukaren. En 

informant tror att det är 80 % kroppsspråk och 20 % vad man säger. De tar upp problemet 

med stress. Biståndshandläggaren ska vara helt avslappnad och hitta vardagsspråket först och 

inte bara rusa på. Kroppsspråket är mycket viktigt för hur man uppfattas som handläggare. 

Vi bad dem berätta om de hade upplevt om en brukare sänt ut negativa signaler med sitt 

kroppsspråk men varit verbal och positiv i sitt ordval och hur de hade tolkat det.  
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Men jag tänker så här att om de sänder ut de här negativa 
signalerna, det kan ju oftast vara personer som egentligen inte 
vill ha någon hjälp.   

 

Informanter tolkar på så sätt att personen som sänder ut negativa signaler kan vara negativ till 

att få hjälp, det kan vara de anhöriga som har varit påstridiga till ett möte och brukaren har 

gått med på det. I dessa fall går de försiktigt fram och försöker att skapa ett förtroende och det 

kan de göra genom flera möten. De anser att man ska vara extra lyhörd. Att man tydligt 

klargör för brukaren att det är den som bestämmer. De kanske börjar med att bevilja ett 

trygghetslarm för att personen ska få en trygghetskänsla. Att försöka få en öppning i 

relationen. Efter en tid kommer kanske brukaren själv fram till att den behöver mer hjälp och 

tar en kontakt. Eller biståndshandläggaren ber att få ringa tillbaka efter någon vecka för att 

höra hur det går. Brukaren kanske anser att anhöriga kan fortsätta att utföra det de kanske 

redan gör, och då är det viktigt att de anhöriga är tydliga med vad de ställer upp på och inte.  

Följande citat kan förklara en negativ signal  

För det är ju en stor grej att det kommer en annan in i ens liv. 
När allt som man har klarat själv plötsligt inte gå längre dels 
blir man förbannad på sig själv och så blir man förbannad på 
omgivningen. 

 

Kommentar: Kroppsspråket är det som betyder mest i mötet med brukaren enligt våra 

informanter här var alla rörande eniga. De säger att kroppsspråket är viktigt för hur man 

uppfattas som myndighetsutövare. Kroppsspråket kan vara medvetet, omedvetet och speciellt. 

Medvetet kroppsspråk kan vara gester, mimik, kroppskontakt, kroppshållning, klädstil, 

smycken, parfym, frisyr och smink. Omedvetet kroppsspråk kan vara okontrollerbara rörelser, 

blekhet, rodnad, pupillförstoring, ögonuttryck, blickar och personliga dofter. Speciellt 

kroppsspråk kan vara olika teckenspråk för tillexempel för hörselskadade, för militärt bruk, 

för dykare och BLISS- språket som är för multihandikappade med tal och rörelsehinder 

(Maltén, 1998). 

 

8.4.3 Ojämna maktrelationer i mötet 

Informanterna säger alla att när det handlar om intima och känsliga saker som exempelvis 

inkontinens, så är det svårt för brukaren att direkt tala om det, i synnerhet om det finns 

anhöriga med på mötet. Det här är exempel på när brukaren hamnar i underläge och kanske 

inte vågar svara ärligt, så biståndshandläggaren måste läsa mellan raderna för att förstå vad 
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brukaren menar. En del brukare vill inte inse sitt hjälpbehov utan anser att de kan klara sig 

själva.  

Då får man tala om att det här är ju en ny period i ditt liv och 
ibland kan man behöva hjälp med praktiska saker för att orka 
leva det finns ju trevliga saker också. 

 

I situationer där en brukare tar över samtalet i mötet hade våra informanter lite delade 

upplevelser. En av dem upplever det som positivt på hembesöken att brukaren tar över 

samtalet. Hon anser att det kan vara viktigt för dem att få berätta vad de har gjort innan i livet. 

Hennes uppfattning är att  

Jag kommer ju faktiskt hem till någons hem och det är ju dom 
som styr där och styr mötet. 

 

När hon känner att de har fått prata av sig går hon in och bryter och säger att nu måste jag få 

informera lite. En informant tycker det är obehagligt när en brukare står på sig och bara 

kräver mer hjälp än man vet att man kan erbjuda, och det kan bli svårt när anhöriga bara 

kräver och kräver. Känslan som hon fick var en rädsla för att tappa taget och bevilja mer hjälp 

än vad behovet var. Informanterna säger alla att de reflekterar och tänker efter hur 

hembesöket eller vårdplaneringen gick. Det sker i bilen på väg till eller från kontoret. 

Handledning sågs också som en möjlighet att få chans att reflektera över sitt eget beteende 

och tillvägagångssätt.  

I tillvägagångssättet mot brukaren funderade de på hur det blev, om de lade sig rätt nivå, gick 

de på för hårt eller skulle de ha tagit allt från början. Vid oklarheter togs en ny kontakt med 

brukaren för att klara ut problemet.  

 

Kommentar: När en brukare inte vill inse sitt hjälpbehov eller vågar svara ärligt på 

biståndshandläggarens frågor så uppgav informanterna att de läste mellan raderna. Detta 

menar Blomberg (2004) är av stor vikt för myndighetsutövningen. Det handlar inte bara om 

att bedöma utifrån det som brukarna säger utan de måste bilda sig en egen uppfattning. Det 

kan kanske ligga något bakom till varför brukaren har detta beteende. 

 

8.5  Informanternas tankar om brukarnas upplevelser av dem som myndighetsutövare 

De fyra informanterna hade olika tankar om sig själva som myndighetsutövare, och för att var 

och en ska få komma till tals så citerar vi deras tankar nedan. Vi kommer i de två 

nedanstående avsnitten inte kommentera eller analysera informanternas uttalande.  Detta för 

 31



att de har berättat för oss om sina högst personliga tankar om sig själva som 

myndighetsutövare och hur de tror att brukarna uppfattar dem. Dessa frågor upplever vi är för 

personliga för att vi ska kunna gå in och kommentera. Här är det deras värderingar som gäller 

och så får det förbli. Men vi vill presentera dem för vi anser att de ger information om hur de 

intervjuade informanterna reflekterar över brukarnas upplevelser av dem som 

myndighetsutövare. 

 

Först kanske man är mer rädd för att det är en 
myndighetsperson, sedan så förstår man faktiskt att jag finns 
faktiskt till för dig som individ och då kommer de på att jag 
jobbar för dem och inte mot dem.   
 
 
Många blir ganska glatt överraskade över att jag inte är så 
myndig som en myndighetsperson brukar vara utan att jag är 
en ganska resonabel prick.  
 
 
 En del blir säkert väldigt oroliga när jag kommer, även om 
jag är en myndighetsperson så är jag en människa, och jag 
tror att jag förhoppningsvis är så neutral att det funkar för 
alla, det kan ju skifta. För vissa är lättare att prata med än vad 
det är med andra. Sådär är det ju för alla får vi hoppas. Jag 
tror också att man har lättare eller svårare att möta vissa 
personer, man kan påminna om någon som man tyckt om eller 
ogillat tidigare i livet av olika skäl, det behöver inte handla om 
mig utan det kan vara andra saker. 
 

 

De hittar ett forum och de ringer och man får en kontakt och 
man träffas ju oftast första gången och sen får de 
telefonnumret så ringer di lite då och då när de är bekymrade 
över någonting, man blir lite som en kurator. Och då ringer de 
och säger att tack för att du finns NN.    

 

8.6 Informanternas tankar om sig själva som myndighetsutövare 

Hur man uppfattar sig själv som myndighetsutövare var vår sista fråga och även här låter vi  

informanterna själva komma till tals utan kommentarer. 

 

Man hoppas ju att man är någorlunda bra och man jobbar ju 
ständigt på att bli bättre. 
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Jag är duktig jag, och jag är bra på det jag gör och passar för 
det. Och jag tycker att jag är bra på att bemöta folk på ett 
lämpligt sätt. 

 

Jag försöker vara lyhörd och att skriva tydliga uppdrag. Jag 
försöker att utvecklas som handläggare och i de avseendena så 
tycker jag att jag är bra. Med det är ju säkert så att det finns 
och det kommer alltid att finnas saker som man behöver 
utvecklas. 

 
 

Jag tror att jag kan mitt jobb och att jag har hittat balansen på 
makt och bemötande, just det här som ni har tagit upp va, och 
hur man kommunicerar med kunden och så vidare. 

 

 

9. ANALYS   
I analysen använder vi oss av Michel Foucaults maktteori och utifrån denna teori går vi in och 

analyserar makten i biståndshandläggarnas arbete och vikten av reflektioner. Därefter 

analyserar vi maktlöshet, bemötande och kommunikation. 

  

9.1 Utifrån Foucault 

9.1.1 Makten i arbetet 

Informanterna talar om makt på ett negativt sätt. De säger att de inte tycker om själva ordet 

makt. Foucault talar om makten som en grundläggande kraft och han vill inte att man ska se 

den som något destruktivt och negativt (Lindgren, 1999). Han menar snarare att den är 

liktydig med en elementär kraft, som är primär i förhållandet till sociala formationer och 

närmast en grundkomponent i varje social situation. Makten i arbetet kan vara mer eller 

mindre omfattande säger våra informanter. De säger att det beror på brukarens sociala 

kontaktnät. Ju mindre nätverk ju starkare makt upplever biståndshandläggare att de får. Våra 

informanter vill att individen ska få så bra hjälp som möjligt.  Får de då en starkare makt kan 

de ju hjälpa till på ett bättre sätt utifrån brukarens behov säger de. Alltså blir makten positiv 

och något som skapar och förändrar enligt Foucault. (a.a.) 

 

9.1.2 Reflektioner 

Informanterna säger att känslan av att vara myndighetsutövare är starkare och obehagligare 

som nyexaminerad och att de blir säkrare och tryggare i sin yrkesroll som 

biståndshandläggare med tiden. Foucault talar om ett ömsesidigt beroende mellan makt och 
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vetande (a.a.). Han menar att moderna tiders vetande undersöker och bedömer på jakten efter 

sanningen, och där människan själv är vetandets primära objekt. Det visar på hur viktigt det är 

att biståndshandläggare ständigt utvecklas och hålla sig informerad om nya rön och kunskaper 

som uppkommer. Att ha tid att reflektera och möjlighet till handledning tycker informanterna 

är viktigt. Informanterna säger att de har tid för reflektioner och de har flera forum för 

information att tillgå på sin arbetsplats. Att få veta, lära sig och bli bekräftad att man gör rätt 

minskar känslan av att makten är obehaglig. Makt och vetande implicerar och förutsätter 

varandra, och i varje social relation kan vi återfinna en dynamisk växelverkan mellan dessa 

båda aspekter menar Foucault (a.a.). 

 

9.1.3 Maktlöshet 

Informanterna säger att de har känt sig maktlösa i arbetet någon gång. Det har berott på att 

chefer, socialnämnd och politiker har ifrågasatt deras beslut. Denna känsla kan förstås om 

biståndshandläggaren i sitt tänkande utgår från den juridiska – politiska modellen som 

beskriver maktbegreppet på följande vis i den politiska teorin. Makten är något som innehas 

och den flödar från en centraliserad källa uppifrån och ned. Makten är primärt repressiv, 

vilket innebär att alla måste passa in i samhället, inte avvika och anpassa sig in i systemet 

(a.a.). 

Enligt Foucaults modell är makten något som utövas och analyseras som ett flöde som 

kommer underifrån. Makten är primärt produktiv, alltså skapande, givande och något som 

lönar sig i längden om man låter de som själva berörs av till exempel beslut får vara med från 

början och bestämma. Om biståndshandläggarna såg makten som något positivt så skulle de 

inte känna maktlöshet enligt Foucault. Han anser att det alltid finns ett motstånd där makt 

finns och att detta går hand i hand och bör vara något som behandlas på ett positivt sätt (a.a.).  

 

9.1.4 Bemötande 

En av informanterna säger att man inte tjänar något på att ställa sig på barrikaderna om en 

brukare tar över makten i ett samtal. Det är bättre att gå tillbaka i samtalet och se efter vad det 

handlar om och varför det blev så här. Makten kan inte erövras eller delas anser Foucault utan 

den verkar genom relationerna. Relationer är inte på förhand asymmetriska och hierarkiska 

(a.a.). Foucault anser att man inte i förväg kan bestämma hur relationen ska bli eller vara utan 

det är något som visar sig efter hand. En annan informant säger lite skämtsamt att för att 

kunna bemöta olika brukare på ett bra och ”juste” sätt i omsorgsarbetet borde man ha gått på 

scenskola några år först. Det stämmer väl överens med Foucaults teori om det strategiska 
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spelet. Han menar att den relationella makten kan ses som ett strategiskt spel där utgången är 

öppen, eftersom maktrelationerna är föränderliga, rörliga och reciproka (a.a.).  

 

9.1.5 Kommunikation 

Om biståndshandläggaren anpassar sitt ordval och sitt kroppsspråk utifrån individens 

förutsättningar, så skapas en större förståelse och bättre relation till brukaren. 

Biståndshandläggaren får lättare att se och bedöma brukarens behov. Detta ger en större frihet 

till biståndshandläggaren att kunna fatta rätt beslut. Detta stämmer överens med vad Foucault 

säger i sitt resonemang där han förnekar att frihet och makt är motsatsbegrepp. Foucault 

menar att makt kan befrämja frihet och att friheten inte börjar där makten slutar eller tvärt om 

(a.a.). 

Situationer där biståndshandläggaren hamnar i underläge mot brukaren upplevs olika av våra 

informanter. En informant ser det som positivt för det kan vara viktigt för brukaren att få 

känna att de får vara med och påverka och styra mötet. En annan informant upplevde det 

negativt och tyckte det var obehagligt och upplevde en känsla av rädsla. Foucault menar att 

underläge i en relation aldrig är absolut, utan det kan snabbt vändas. Jämnt balanserade 

relationer kan också visa sig vara tillfälliga. En relation är aldrig på förhand bestämd (a.a.). 

 

 

10. DISKUSSION 
I teoridiskussionen kommer vi först att belysa valet av teorin, och reflektera och se likheter 

och olikheter utifrån resultatet. Därefter följer en metoddiskussion där vi tar upp relevansen 

med vår valda metod. Vi avslutar sedan med en resultatdiskussion och gör en återkoppling till 

frågeställningarna. 

 

10.1 Teoridiskussion 

När vi började tänka på att knyta an uppsatsens material till ett relevant teoretiskt perspektiv 

tänkte vi utifrån hur makten ser ut i en biståndshandläggares olika relationer. Två centrala ord 

i uppsatsen är makt och relationer. Dessa ord ledde oss in på det relationella maktbegreppet 

som Foucault byggt sin maktteori kring. Att sätta sig in i hans teori upplevde vi som svårt och 

har krävt en förståelse för invecklade och svårtolkade ord. Litteraturen om Foucaults teorier är 

inte omfattande men kompakt och innehållsrik, och det är viktigt att läsa litteraturen noggrant 
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och flera gånger. Till slut såg vi ett mönster och ett nytt intressant perspektiv öppnade sig för 

oss om Foucault och hans maktteori. 

 

I analysen av resultatet utifrån Foucault och hans maktteori kunde vi se tydliga likheter och 

olikheter. I avsnittet om maktlöshet finns olikheter mellan resultatet och den valda teorin. 

Foucault anser att makt och motstånd går hand i hand, men informanterna menar att motstånd 

uppåt inte alltid är möjligt, utan oftast har de bara att gilla läget. Om biståndshandläggare 

kunde, vågade och hade möjlighet att visa motstånd och inte alltid har att gilla läget skulle de 

inte behöva känna sig maktlösa.  

 

I avsnittet om bemötande ser vi en tydlig likhet i våra informanters uttalanden och Foucaults 

teorier. Informanterna är väl medvetna om att de inte kan ställa sig på ”barrikaderna” och 

strida för sitt eget tyckande, utan de måste gå tillbaka i samtalet, vara lyhörda och kunna läsa 

mellan raderna. Foucault anser att makten aldrig kan erövras eller delas och relationer är inte 

på förhand asymmetriska och hierarkiska. Informanterna är väl medvetna om detta och 

hanterar sin maktposition på ett föredömligt sätt. Biståndshandläggare måste vara 

anpassningsbara och flexibla i relationen och kommunikationen med brukaren. Att som 

biståndshandläggare ha en bra kännedom om sig själv och sitt sätt att reagera i utsatta 

situationer är till stor fördel. Är biståndshandläggaren trygg i sig själv utstrålar de trygghet 

utåt och det inger tillit och förtroende hos brukaren. 

 

10.2 Metoddiskussion 

I den här kvalitativa studien hade vi från början en fundering på att använda oss av 

fokusgrupper, men efter inbördes diskussioner kom vi fram till att det var bättre att göra 

enskilda intervjuer med biståndshandläggare, eftersom vi ansåg att det var lättare att samtala 

om tankar och upplevelser när de satt själva med oss. Om de skulle sitta i en fokusgrupp 

kunde det bli mer prestige och de vågade kanske inte berätta på ett lika personligt sätt. Det 

handlade ju då lite om att erkänna sina misstag inför kollegor. Vi ville få fram tankar och 

upplevelser från varje individuell biståndshandläggare angående makt och 

myndighetsutövning.  

 

I urvalet så ville vi att det skulle finnas en bredd i biståndshandläggarnas yrkeserfarenheter, 

eftersom vi bland annat var intresserade av hur de upplevde makten och 

myndighetsutövningen som nyexaminerade och hur det var efter att de hade arbetat i några år. 
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De informanter som var villiga att svara på våra frågor uppfyllde detta krav. Deras 

yrkeserfarenhet var mellan tre till tjugo år, och även utbildningsmässigt så var de relativt 

likvärdiga. Vi använde oss av tidigare kontakter för att hela intervjusituationen skulle kännas 

mer bekväm för både intervjuare och informanter. Vi ville skapa en lugn och avslappnad 

stämning vid intervjutillfället.  

 

10.3 Resultatdiskussion 

Som blivande biståndshandläggare ser vi myndighetsutövningen som ett ansvarsfullt och 

många gånger svårt uppdrag, där makten har en central roll. Tanken med studien var att 

fokusera på viktiga faktorer vid myndighetsutövning, och genom intervjuer med 

biståndshandläggare fånga in och kartlägga deras upplevelser och tankar.  

Uppsatsens frågeställning handlar om hur man som biståndshandläggare reflekterar över 

vilken makt man utövar i myndighetsutövningen.  Informanterna är väl medvetna om sin 

maktposition vid myndighetsutövning. De ser makten som en befogenhet att säga ja eller nej 

till sökta insatser. De upplever att makten är begränsad av gällande lagstiftning, riktlinjer, av 

högre chefer och politiker. Makten kan vara mer eller mindre omfattande beroende på den 

enskildes sociala kontaktnät. Informanterna säger att i initialskedet är brukaren rädd och 

osäker för biståndshandläggaren, de vet inte vad mötet kommer att mynna ut i, eftersom de 

inte förstår biståndshandläggarens arbetsuppgift. 

Uppsatsens andra frågeställning som handlar om hur biståndshandläggaren hanterar sin 

maktposition var vi intresserade av hur informanterna hanterade makten i sitt arbete. I 

resultatet framkom flera olika förslag på makthantering. Informanterna ansåg att det var bättre 

att vara tyst eller gå tillbaka i samtalet eller avvakta och vänta ut brukaren för att se hur 

situationen avlöpte. Vid behov gör biståndshandläggaren flera hembesök för att brukaren ska 

få tid på sig och våga komma till tals. Ett annat förslag var att vid ett möte med en pratsjuk 

brukare sätta streck i debatten, börja om och vara rak och tydlig i sin framtoning och sitt 

språk.   

Frågeställningarna har besvarats på ett tydligt och lättförståligt sätt. Intervjufrågorna har varit 

omfattande och lättbearbetade. Trots informanternas olikheter så svarade de relativt lika på 

våra frågor. Liknande tankar fanns i samtliga informanters svar, men de uttryckte sig på olika 

sätt vad gäller ordval och kroppsspråk.  

Vår förförståelse har till en del varit att myndighetsutövningen inte har varit något som 

biståndshandläggare är medvetna om eller reflekterar över. Men tänk så fel vi hade. 

Medvetenheten bland informanterna om detta var betydligt större än vad vi antog. 
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Många tankar har kommit och gått om känslan för myndighetsutövningen och makten. När 

man är nyexaminerad och ska ut på sitt första arbete som biståndshandläggare så upplever vi 

det som en central och skrämmande tanke att ha detta ansvar, att ta beslut över andra 

människors liv. Men resultatet i denna uppsats har givit oss ett annat perspektiv på dessa 

tankar. Informanterna har tydligt klargjort för oss att denna känsla lägger sig med tiden. Det 

handlar om att skaffa sig erfarenhet och vana.  

 

Vi hade fyra informanter som var väldigt olika i sin personlighet, men trots det så utför de sitt 

arbete på ett föredömligt sätt. Detta har givit oss en styrka i att det inte handlar om att vara en 

viss typ av människa för att kunna arbeta som biståndshandläggare. Utan det viktigaste är att 

ha förmågan och kunskapen, att ha en helhetssyn och att se brukarna utifrån den individ de är. 

Att känna empati, vara lyhörd, rak, tydlig och kunna läsa mellan raderna är egenskaper som är 

ett måste för biståndshandläggare, och som vi tydligt såg hos informanterna.  
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BILAGA  

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Ålder 

Utbildning – annan yrkeserfarenhet 

År i yrket 

Vad gjorde att du valde biståndshandläggaryrket? 

Hur förbereder du dig inför mötet med brukaren? 

På vilket sätt introducerar du dig som biståndshandläggare/myndighetsutövare i mötet med 

brukaren? 

Informerar du brukaren om dina befogenheter? 

Ger du information till brukaren om dennes rättigheter? 

 

Makt 

Vad innebär ordet makt för dig? 

Hur ser makten ut i ditt arbete? 

Hur bedömer du din makt över brukaren utifrån ett handläggarperspektiv? 

Hur handskas du med din makt i ditt arbete? 

Reflekterar du någon gång över att du är en myndighetsperson och utövar makt - hur tänker 

du? 

Hur upplevde du makten/myndighetsutövningen som nyexaminerad och ny på arbetsplatsen 

och hur upplever du det nu när du har arbetat några år? 

Vad finns det för forum på din arbetsplats där du kan ta upp tankar och funderingar angående 

din myndighetsutövning/makt i relation till brukaren? 

Hur upplever du styrkan i kommunens riktlinjer i jämförelse mot SoL? 

Har du någon gång varit tvungen att låta riktlinjerna gå före SoL när du beviljat ett 

biståndsbeslut, kan du beskriva hur det kändes – eller var det så självklart? 

Har du någon gång upplevt dig som maktlös i ditt arbete, att makten från högre chefer, 

socialnämnd och politiker har tagit över? – Ge exempel på situationer. 

Har du någon gång känt dig kränkt i ditt arbete av högre chefer som har utövat sin makt över 

dig? – Ge exempel. 
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Bemötande 

Hur bemöter du brukaren om/när du känner att personen har tagit över makten i er 

samtalsrelation? 

Vad är ett bra respektive ett dåligt bemötande enligt din uppfattning när det gäller 

maktutövning? 

 

Kommunikation 

Hur talar du med en ensam brukare och hur förändras ditt ordval om brukaren har med sig 

anhöriga? 

Ändrar du ditt ordval gentemot brukaren beroende på vem det är? – Ge exempel. 

Tror du att detta sker medvetet eller omedvetet? – Motivera. 

På vilket sätt tror du att ditt kroppsspråk kan påverka mötet med brukaren? 

Hur tolkar du om en brukare sänder ut negativa signaler med sitt kroppsspråk men är väldigt 

verbal och positiv i sitt ordval? 

Har du någon gång upplevt att brukaren känt sig underlägsen i mötet med dig som en 

myndighetsperson så att han/hon inte vågat vara ärlig i sin redogörelse om sitt hjälpbehov, 

och att du då måste läsa mellan raderna för att förstå vad brukaren menar? 

Har du någon gång under ett hembesök känt att brukaren tagit över samtalet/situationen? – 

berätta på vilket sätt, känslan du fick och hur du upplevde det? 

 

Mötet 

Hur tror du att brukaren upplever dig som myndighetsutövare? 

Reflekterar du någon gång över ditt beteende och tillvägagångssätt gentemot en brukare efter 

ett möte? 

Vad anser du om dig själv som myndighetsutövare/maktutövare? 
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