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Abstrakt 
 
Moral och etik i socialt arbete 
Wolfgang Panteleit      
    
 
Studiens syfte var att undersöka och diskutera moral och etik i socialt arbete genom en litteratur-
genomgång utgående från mötet mellan socialsekreterare och klient. Forskningsfrågorna var: 
”Vilken är etikens roll i socialt arbete? Bidrar etik i socialt arbete till att skapa jämnare 
maktförhållanden i samhället? Och: Hur beskrivs och hanteras frågorna om etik i fyra rapporter 
om bemötande och etik i socialt arbete? 
I den kvalitativa litteraturgenomgången ingår moralfilosofiska texter från vår egen tid, 
monografier om allmän och tillämpad etik för socialt arbete, rapporter om etikens tillämpning 
och problematik och fyra rapporter om bemötande, från tiden mellan 1994 och 2003. 
Textmaterialet analyserades utifrån ett strukturellt perspektiv på socialt arbete och en kritisk-
diskursanalytisk metod. 
 Som resultat framkom att etik på grund av de stora skillnaderna mellan etiska målsättningar och 
vardagen inom socialt arbete bara kan betraktas som en faktor bland många andra i värdering av 
socialt arbete samt att etik kan användas både för att skapa medvetande och bättre psykosociala 
arbetsförhållanden men också för att kamouflera verkligheten och därmed bidra till förtryck. 
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1. Inledning  
 
En enda socialarbetare kan ha 150 klienter (personlig kommunikation, Södertälje kommun). Då 

kan det vara svårt att i varje situation handla etiskt helt rätt. Etiken har genom det så kallade 

kvalitetsbegreppet kommit in i socialtjänstens värld. 

”Kvalitetsbegreppet har införts som en egen paragraf i Socialtjänstlagen (7a § SoL), 

och i propositionen som föregick lagändringarna (Reg. Prop. 1996/97:124) anses 

bemötande vara en av flera viktiga ingredienser för att uppnå god kvalitet i 

socialtjänsten. Detta blir enligt regeringen särskilt viktigt eftersom mötet mellan 

socialarbetaren och klienten är kärnan i verksamheten” (Wahlström, 1999, s. 2). 

 Med ”bemötande” menas det sätt på vilket socialarbetare beter sig mot klienten. ”Bemötande” 

är en del av mötet mellan socialarbetare och klient, där socialarbetaren själv också blir ”bemött” 

av klienten. 

      Det finns olika strukturella förklaringar till socialpolitikens funktion i samhället. 

Konsensusorienterade förklaringsmodeller fokuserar på socialpolitikens integrerande och 

reproduktiva (vård, omsorg, utbildning) funktioner. Konfliktorienterade teoretiker betraktar 

socialpolitiken snarare som ett uttryck för klasskampen i det kapitalistiska samhället. Etikens 

roll kan ses i att motverka maktmissbruk. Att beteckna ”mötet” som kärnan i verksamheten 

förutsätter egentligen en konsensusorienterad förklaringsmodell. För en konfliktorienterad 

modell borde ”kärnan i verksamheten” vara utjämningen av resurser som leder 

samhällsutvecklingen mot större jämlikhet. ”Mötet som kärnan i verksamheten” kan uppfattas 

som en formulering som ensidigt sätter fokus på individnivå. Jag har i min uppsats försökt att 

undersöka etikens roll i socialt arbete så mångsidigt och objektivt som möjligt. 

  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Att undersöka och diskutera moral och etik i socialt arbete.  

Frågeställningar:  

1. Vad är etikens roll i socialt arbete?  

2. Bidrar etik i socialt arbete till att skapa jämnare maktförhållanden? 

3. Hur beskrivs och hanteras frågorna om bemötande och etik i fyra rapporter om bemötande i 

socialt arbete?  
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1.2. Förförståelse  

Idén till min uppsats kom till under min första praktikperiod i en enhet för försörjningsstöd. Jag 

upplevde att det fanns ett starkt ”vi och dom” - tänkande mellan anställda och klienter, där ”vi” 

(de anställda) var principiellt mera värda än ”dom” (klienterna).  

    Morén uttrycker vi- och- dom-problematiken på följande sätt: ”Kommer man för nära gränsen 

så riskerar man att upptäcka sig själv på andra sidan. Då upplöses distinktionen normal-

avvikande, då upplöses problemtänkandet och i samma stund synliggörs de samhälleliga 

grunderna för behandlingen av ”De andra” (Morén, 1996, s. 12). 

Min förförståelse är att frågan om etik är komplicerad och måste behandlas så mångsidigt och 

omfattande som möjligt. Samtidigt upplever jag den som en fråga som upplevs som betydande 

av stora grupper i samhället och bland de yrkesverksamma.  

 

1.3. Disposition 

Uppsatsens disposition är lineär. Den följer den logiska uppläggningen introduktion, problem 

(frågeställning), metod, resultat och diskussion (Backman, 1998, s. 61). Kapitel 1 ger inled-

ningen. Kapitel 2 redogör för tidigare forskning och centrala begrepp. Kapitel 3 innehåller 

uppsatsens metod. Kapitel 4 behandlar teoretiska perspektiv, kapitel 5 är resultatkapitlet och 

kapitel 6 innehåller slutdiskussionen och diskuterar konsekvenser av vald metod. 
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2. Bakgrund 
2.1. Centrala Begrepp 

Bemötande är ett begrepp som används i sammanhang med människobehandlande yrken. 

Relationen, klientrelationen är ett begrepp som innesluter bemötande, men det innehåller mera 

av den omgivande kontexten. Enligt Morén (1996) måste relationens innehåll och betydelse 

behandlas i förhållande till arbetsuppgiften. Klientrelationen inom socialt arbete skiljer sig enligt 

Morén tydligt från den i vård, omsorg och psykoterapi: ”Hållfastheten” i relationen är avgörande 

för ett framgångsrikt förändringsarbete som kan vända destruktiva livsförhållanden (aa., s. 32). 

Relationen eller bemötande blir därmed ett centralt begrepp för socialt arbete, ett 

”förändringsvillkor” (aa.). 

 

Bergmark och Lundström skriver: ”Grundtanken för ordet ”mötet” är att basen för socialt arbete 

skall utgöras av ett slags genuina möten mellan socialarbetare och klient – möten vars syfte är att 

leda till en gemensam insiktsskapande förändringsprocess. I detta ligger också att metoders 

förment instrumentella och manipulativa drag riskerar att förstöra dessa processer. Detta synsätt 

hämtar ofta stöd i sådan vetenskapsteoretisk argumentation som framhåller människan och 

mänskligt handlande som så sammansatt att det inte går att fånga i förenklade (positivistiska) 

modeller” (Bergmark och Lundström i Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2000, s. 80). 

 

”Personbemötandet tar sig uttryck i sådant som språkbruk, tonfall, ansiktsutryck, gester och 

kroppsspråk” (Blennberger, 2005, s. 173). 

 

Det råder ingen enighet ifråga om bemötande, mötet eller relation. Jag skulle principiellt vilja 

ansluta mig till Moréns uppfattning att relationens kvalitet är förutsättningen för förändring, men 

delar inte uppfattningen att metoder och modeller alltid nödvändigtvis måste förstöra relationen.  

 

Etik  (av grek. ethos, sedvana, seder), moralfil., den gren av fil. som behandlar frågor angående 

moraliska fenomen. Inom e. kan man skilja mellan tre ämnen eller problemområden. 

1. Normativ e., som undersöker vilken moral som är den rätta. Den normativa etiken föreskriver 

moral. Det gör dock inte endast filosofer utan även väckelsepredikanter, politiker, pedagoger 

osv. Det kännetecknar den filosofiska etiken att den förutom att föreskriva också bemödar sig att 

ge stöd för och systematisera sina moraliska värderingar. 
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2. Moralvetenskap, som undersöker de moraliska fenomenens psykologiska, biologiska och 

historiska grundval. 

3. Metaetik, som behandlar det sätt på vilket moraliska fenomen skall avgränsas från 

ickemoraliska, och vilken den kunskapsteoretiska, språkfil. och ontologiska grundvalen för 

moraliska värderingar är. (Luebecke, 1988) 

 

Moral (av lat. mos, sedvana), se etik. (Luebecke, 1988) 

 

” Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för 

empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i 

teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där 

människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa 

är grundläggande för socialt arbete.” (Meeuwisse, Sunesson och Swärd, 2006, s. 45). 

 

2.2. Tidigare Forskning 

Den ”nya” offentliga etikdiskussionen som började under 1980 – talet har levererad en uppsjö av 

material som idéhistoriskt ofta griper tillbaka på äldre, ”klassiskt” material. Själva impulsen till 

den nya etikvågen kan möjligen ses i 1960- och 70-talets ursprungligen politiska rörelser. I och 

med att dessa rörelser till största delen kvävdes av nykonservatismen och ekonomismen sökte sig 

de ursprungliga, kanske lite oklara känslorna att ”någonting borde förändras” nya 

artikulationsformer som var mera systemkonforma. En möjlig artikulationsform blev då att i 

konservativ anda ansluta till en ”klassisk” etisk diskurs. 

 

Byråkratisk etik (Lundquist, 1988) är ett översiktarbete i bokform som ska kartlägga 

byråkratietiken och ge utgångspunkter för analys och debatt. 

   Lundquist anför att det behövs etiska regler, eftersom det idag saknas ett stabilt och allmänt 

accepterat normsystem (aa., s. 13) och framför kritik mot tidens samhällsforskning: den 

domineras helt av den empiriska analysen på bekostnad av den normativa (aa., s. 18). Men han 

ser redan nya signaler som han sammanfattar i begreppet ”postbehavioralismen” (aa., s. 23). 

     Angående metaetik och byråkratisk etik säger Lundquist att den svenska miljön är starkt 

värdenihilistisk och värdeteorier diskuteras sällan (aa., s. 46). Byråkratens etik är en 

”lojalitetsetik” (aa., s. 49): ”Lojalitet uppåt, välvillighet nedåt”, men Lundquist förbehåller sig 

möjligheter att reagera mot en orättfärdig styrning. 
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    Lundquist diskuterar byråkratietikens idékontext och kommer till slutsatsen att etiken ofta 

kommer tillkorta till effektivitetens och ekonomins fördel (aa., s. 102). Dessutom verkar det inte 

finnas självklara gemensamma attityder ifråga om etiska idéer (aa.) 

    Om byråkratietikens beteendekontext säger Lundquist att den framförallt karakteriseras av 

mångfald (aa., s. 128). Han antar möjligheten att gemensamma etiska föreställningar saknas helt 

(aa.). 

    Byråkratens etiska överväganden ser författaren åtminstone försvårat av ”aktörernas förmåga 

att överhuvudtaget förstå och tillämpa moraliska principer” (aa., s. 156) som han anser som 

bristfällig. Ett annat problem ser han i motsättningen mellan individuell etik och de kollektiva 

politiska besluten. 

    Angående byråkratietikens form och innehåll kommer Lundquist till slutsatsen att ”etiska 

regler i allmänhet oftast är bokstavliga, negativa och konservativa, inte positiva, konstruktiva, 

kreativa och tillämpliga på nya situationer” (aa., s. 188). 

    Relationen till överordnade karakteriseras genom nästan förbehållslös anpassning till 

styrningen sålänge den inte är olaglig (aa., s. 219), men byråkraten behåller sitt moraliska ansvar. 

Eftersom politikerna inte förmår att detaljstyra verksamheten uppstår dock ett handlingsutrymme 

där byråkraten svarar för struktureringen (aa., s. 220). Lundquist konstaterar att den befintliga 

etiken ”är mindre välägnad för en sådan uppgift” (aa.). Relationen till samhällsmedlemmarna  

bör vara präglad av etiska värderingar (aa., s. 244). 

Kommentar: Diskussionen förs på en hög abstraktionsnivå som kan uppfattas som ett försvar 

från författarens sida att behandla ett tema som i mångas ögon befinner sig på gränsen till 

ovetenskaplighet. Grundtonen är pessimistisk. Etiken framställs som ytterst begränsad i sina 

möjligheter till förverkligande. 

 

Olssons artikel God etik viktig för vårdens kvalitet ger en inblick i ett projekt för etisk 

kvalitetsutveckling inom sjukhusvården.  

    Initiativtagarna upplevde som innovativt att det i och med projektets genomförande blev 

tillåtet för personalen att tala om svåra upplevelser i vårdarbetet.  

     ”Att samlas kring ämnet etik och med den som utgångspunkt ventilera sina upplevelser 

upplevdes av alla inblandade som enbart positiv och som ett ”sätt att förbättra den psykiska 

arbetsmiljön” (Olsson, 1990, s. 12). 

Kommentar: Denna tidiga artikel om etik kan ge förståelse för det positiva emottagandet av 

etikarbetet på arbetsplatserna. Den visar hur etik kan användas för att förbättra 

arbetsförhållanden för de anställda och ge dem mera makt över sin situation.  
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Förändringens gestalt av Morén (1996) ställer relationen mellan socialarbetare och klient i fokus 

för socialt arbete som primärt beskrivs som förändringsarbete. Morén menar att även 

organisationerna borde anpassas till denna uppfattning av socialt arbete. 

Kommentar: Jag anser att Moréns relationsfokuserade ansats kunde vara en central utgångspunkt 

för vidare forskning om etik i socialt arbete. 

 

Antologin Utan fast punkt- Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete 

(Socialstyrelsen, 2001) hör till Socialstyrelsens utgivningar i kategorin ”underlag från experter”. 

Syftet var ”att lyfta de etiska frågeställningarna och bidra till en fördjupad diskussion om 

bemötande och kvalitet i socialtjänsten”. 

    I nio texter belyser nio olika författare temat etik från sina perspektiv och ståndpunkter. 

Under rubriken ”Tystnadens förvaltning” diskuterar Lundquist de offentligt anställdas skyldighet 

att säga ifrån. Denna skyldighet att säga ifrån gäller i särskilt hög grad för ämbetsmännen därför 

att ”de svarar för den slutliga utformningen av de politiska besluten” (aa., s. 7). 

    Under rubriken Maktens etik och etikens makt refererar Hyvönen sina samtal med en f.d. 

socialdirektör som har lämnat sitt jobb p.g.a. etiska skäl. 

     Hydén diskuterar under rubriken Att bemöta och bemötas förutsättningarna för 

bemötandeproblematiken ur ett interaktivt perspektiv. Problemet enligt Hydén är att 

yrkesverksamma ”tappar bort sina vardagliga sociala kompetenser” när de möter sina klienter. 

De identifierar sig istället med sin organisation, profession eller arbetsuppgifter ”i snäv mening” 

(aa., s. 8). 

    Odbratt diskuterar under rubriken Till kritiken av kompetensideologin ”behovet av en 

förändrad samhällsvetenskaplig praktik”. Han kräver ”en inriktning av den vetenskapliga 

praktiken mot det komplexa, tidsförankrade, instabila” och en ”inriktning mot en kvalitativ 

heterogenitet som strävar mot att återge mångfalden och komplexiteten”(aa., s.8). 

    Ramírez diskuterar under rubriken Den omhuldade friheten, vad är det? ordet frihet som 

begrepp. Han kritiserar ett stelnad vetenskapligt tänkande där vi ”tror att begreppen kan ersättas 

med väldefinierade ord som används som fasta brickor i ett spel”(aa.). 

    Morén diskuterar under rubriken Relationen som förändringsvillkor klientarbetets innehåll, 

villkor och konsekvenser. Han kritiserar att ”socialarbetare låter sig definieras av och inordnas i 

de administrativt anvisade rollerna, låter sig reduceras till handläggare” (aa., s.9). 

    Silfverberg talar under rubriken Dialog- Det mänskliga mötets konst om dialogens betydelse i 

mänskligt liv. Enligt Silfverberg handlar etik om att söka föra en dialog präglad av förståelse och 

inlevelse (aa.). 
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    Thurén skildrar under rubriken Språkets makt och makten över språket problematiken med att 

genom ord sätta etiketter på människor som t.ex. ”Klient”. Att dela in människor är oundvikligt, 

men sättet hur vi gör det är problemet. 

    Börjeson varnar under rubriken Varning för etik för etiska diskussioner på ett abstrakt plan 

som kan låta oss blunda för konkreta missförhållanden och börja njuta av de etiska reglernas 

harmoni med varandra. 

Kommentar: Antologin belyser ämnet etik i socialt arbete från olika synvinklar och är därmed av 

stort värde för den som önskar en orienterande översikt i ämnet. I sin helhet är antologin väl 

balanserad mellan teori och verklighet, mellan empiri och normativ kritik. 

 

Etikfrågor i socialtjänsten av Svedberg (2002) ingår i Socialstyrelsens program 

”Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.” Svedberg framhäver att socialt 

arbete utgår från mänskliga rättigheter och solidaritet med människor i en utsatt situation. 

Rapporten vill ge en bild över hur socialtjänsten hanterar etikfrågor i det praktiska arbetet utan 

att ha anspråk på att vara heltäckande. Både SKTF´s och SSR´s yrkesetiska riktlinjer för 

socionomer kritiseras för att vara ”ofta allmänt formulerade och vaga” (aa., s. 9). De kan inte 

ersätta ”ett personligt genomtänkt ställningstagande i moraliska valsituationer” (aa.). Rapporten 

redogör för hur etikfrågorna på riksnivån behandlas på fyra olika sätt: Etikseminarier inom 

kommunen, som är det vanligaste sättet, forskningscirklar inom FoU eller reflekterande 

samtal/diskussioner som alternativ till traditionell handledning. Som fjärde alternativ har några 

kommuner formulerat en gemensam värdegrund/norm för socialt arbete. 

    Alla dessa olika arbetsformer har gemensamt att de inom ramen för reflekterande 

sammankomster av yrkesverksamma vill uppnå ett visst övande i etisk medvetenhet. Utöver 

dessa arbetsgrupper för yrkesverksamma nämner Svedberg att det finns etiska nämnder på 

nationell nivå inom både SKTF och Socialstyrelsen samt etikundervisning inom 

socionomutbildningarna. Svedberg betonar avslutningsvis behovet av vidare utveckling i etiska 

frågor (aa., s. 23). Hon kritiserar bristande långsiktighet i behandlingen av etikfrågor (aa., s. 25) 

och anför 90-talets ekonomistiskt präglade period som en grogrund för en ökad vilja att diskutera 

värderingsfrågor inom socialtjänsten. 

Kommentar: Rapporten ger en situationsbeskrivning av implementeringsgraden för etik i socialt 

arbete på riksnivå. Den är mera empirisk än normativ. 

 

Blennbergers rapport Forskning om etiska frågor för socialt arbete (Blennberger, 2002) är en 

parallellstudie till Svedbergs rapport. Uppdraget för utredningen var: ”att analysera 
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förutsättningarna för att utveckla forskning i etik och socialt arbete” (aa., s. 5). Första delen 

belyser det sociala arbetets förhållande till etiska värden och normer, beskriver möjliga teman 

och områden för etisk forskning och analys inom socialt arbete och anger olika möjliga 

moralfilosofiska arbetssätt för sådan forskning. Andra delen har viss programmatisk karaktär och 

innehåller ”Strategier för att förstärka etikens plats inom socialt arbete” (aa., s. 3). Blennberger 

utgår ifrån tanken att socialt arbete är ”ofrånkomligen relaterat till etiska idéer” (aa., s. 7) och att 

”det finns en obalans mellan etikens betydelse och dess bearbetning inom socialt arbete” (aa.). 

Han försvarar etikens roll i socialt arbete mot kritiska argument som att etiken kan ”lägga en 

dimridå”, ”kompensera usel praxis”, ”dölja samhälleliga motsättningar” och ”legitimera makt” 

med argumentet att kritiken själv har etisk karaktär och därmed inte kan drabba etik som kategori 

(aa., s. 9). Rapporten innehåller en omfångsrik lista över ”etiska värden och normer för socialt 

arbete” som skall ge ”förutsättningar för att välja etiska utgångspunkter” och utveckla ”dygder” 

(etiska personegenskaper). Det ges förslag att dela in den etiska analysen i ”insats- och 

aktörsnivå” (aa., s. 16). På moralfilosofins område föreslår Blennberger en ”konstruktiv-tentativ 

ansats” som ett öppet och problematiserande arbetssätt (aa., s. 21). 

     Blennberger betonar starkt att ”brukarperspektivet bör vara vägledande för en tillämpad etik” 

och att ”huvudfrågan är vad det sociala arbetet innebär för klientens liv och sociala identitet” 

(aa., s. 24). Avslutningsvis ges en rad förslag om möjligheter att grunda ett särskilt etikråd på 

riksnivå, rådgivande nämnder, ett eget etikinstitut för socialt arbete, förslag om seminarier, 

handledning och kurser samt förslag om en framtida finansiering av dessa projekt. 

    Rapporten innehåller en omfattande referenslista och en helsida kommenterade litteratur-

hänvisningar i den löpande texten. 

Kommentar: Rapporten har stark normativ och även programmatisk karaktär. Den innehåller 

nästan ingen empiri från socialtjänstens praxis. Det verkar som att Blennberger är etiklobbyns 

främsta ”språkrör”. 

 

I Ett annat sätt att se i socialt arbete och i livet av Åkerlund och Gustafson (2005) framförs på 

ett opretentiöst sätt författarnas tankar kring etik i klientrelationen. Författarna resonerar kring 

den gängse uppfattningen att det anses som oprofessionellt att vara ”snäll” vilken de uppfattar 

som ett försvar snarare än en saklig förhållandesätt. ”Det är enklare att hålla distansen” än att 

våga ingå en relation till klienten (aa., s.10).  ”Efter varje möte bör vi fundera om vi väckte eller 

släckte hopp” (aa., s.22). För att socialsekreterare inte ska ”tappa bort människan” (aa., s. 32) 

behövs att människor kan tala med varandra också som människor och inte bara som ämbetsman 

och klient. 
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Kommentar: Denna lilla skrift tar på ett sympatiskt sätt upp den allmänmänskliga aspekten av 

klientmötet. Den utgår från exempel ur verkligheten och skildrar hur etiska ideal har kunnat 

förverkligas i om än kanske lite ovanliga enskilda fall. 

 

Praktisk klokhet – om dialogens och dygdens betydelse för yrkesskicklighet och socialpolitik,  

Silfverberg (2005) innehåller kritik mot dagens socialpolitik, där ”ekonomistyrning går framför 

politikstyrning” och ”allmän besparingsnit och effektivitetshöjande åtgärder leder till etisk stress 

hos de anställda” (aa., s. 6). Som ”etikens viktigaste metod” (aa., s. 47) nämns dialogen på och 

mellan alla nivåer i organisationen. Silfverberg hämtar sina värderingar från klassisk etik, främst 

från Aristoteles (aa., s. 18).  

Kommentar: Rapporten innehåller både empiri och etiska ideal, samt ger konstruktiva förslag hur 

ideal kan förverkligas. 

     

     Forskning om etik i socialt arbete kan bedrivas på många olika nivåer och på många olika 

sätt. Det är möjligt att detaljforska i t.ex. språkets roll, relationens betydelse,  inom 

vetenskapsteori och personligt ansvarstagande, att ”stå upp för sina ideal”. 

Det är möjligt att föra abstrakta, teoretiska resonemang, som t.ex. Lundquist gör eller att hålla sig 

närmast verklighetsnivån som t.ex. Olsson. Silfverberg ligger någonstans emellan, men närmare 

Olsson. Blennberger intar en särställning genom sina systematiska katalogiseringar av etiska 

mål. Detta  kan möjligtvis uppfattas som ett pionjärarbete. En ”etablerad” normativ etik för 

socialt arbete kan möjligen öppna möjligheter för den enskilde tjänstemannen att relatera till den 

och därmed bidra till ett slags ”empowerment” för de anställda.  
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3. Metod  

3.1. Litteratursökning 
 
Internetsökningen på bemötande och etik levererade ett begränsat antal rapporter som handlade 

om bemötande. Jag gjorde även en sökning på communication, som jag ansåg vara det närmaste 

jag kunde komma begreppet ”bemötande” på engelska. En sökning på ”interaction” eller 

”interaction i social work” ledde mest till forskningsresultat om social interaktion i största 

allmänhet. Dessutom gjorde jag en sökning på social work.  

     Jag sökte i ett antal databaser. De för socialt arbete mest lämpliga är IBSS, Social Services 

Abstracts (ansluten till Stockholms Universitets intranät ”proxy”) och Academic Search Elite.  

Svenska rapporter hittar man med sökmotorn Google och Google scholar, den senare är mer 

akademiskt inriktad. En mycket användbar svensk databas heter Artikelsök. Skickligast blev jag 

till sist på databasen LIBRIS. Där hittade jag tillräckligt med material om etik och bemötande,  

särskilt svenska rapporter och studier. Några var skrivna av oberoende forskare, andra i uppdrag 

av t.ex. Socialstyrelsen. Även en dansk studie i bokform fanns med, utgiven av ett svensk förlag,  

vilket jag tolkade som ett tecken att den måste vara relevant för svenska förhållanden. Några 

studier fanns som pdf – fil på Internet. Användbara länkar till litteratur som berör moralfilosofin  

hittade jag på den internationella databasen EBSCO host i en artikel med titeln Comment and 

reply, Moral Philosophy Meets Social Work (Reamer, 2001). Denna artikel innehöll en referens- 

lista som var tillräckligt omfångsrik för att leda vidare till de normativa frågor som jag ville 

undersöka. 

    Den slutliga värderingen av källorna krävde ibland ett grundligt studium. Jag stötte exem-

pelvis i referenslistan till Moral Philosophy Meets Social Work på en omfångsrik avhandling av 

moralfilosofen Allan Gewirth från 1978, en monografi med titeln Reason and Morality, där det 

lovades i ett abstrakt att författaren hade hittat en högsta moraliska princip som grund till all  

moral. Som monografi betecknas ursprungligen en helst uttömmande, vetenskaplig 

 framställning i bokform eller en tidskriftsartikel av ett avgränsat ämne (Källa: NE, 1997). 

Arbetet med värderingen av denna källa krävde åtskilliga timmar om inte dagar och en 

orientering i den moralfilosofiska diskursen i vår egen tid. Till stor nytta var emellertid ett 

omfångsrikt verk av den svenske teologen Blennberger, även den en monografi. Svårare var det 

att hitta litteratur till den delen av min uppsats, som skulle återknyta den etiska teorin till 

praktiken i socialt arbete. Där fick jag fram en monografi med titeln Etik i socialt arbete, av 

Jenny Gren. Boken innehöll även litteraturhänvisningar som gav värdefull information om 

idéhistoria i relation till socialt arbete. 
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     Att träffa ett slutgiltigt urval av den litteratur jag använde krävde grundligt läsande och 

reflektion. Etik och moralfilosofi är ett stort ämne och jag ville skaffa mig en överblick innan jag 

skulle bestämma vilka tankar jag skulle ta med i min uppsats. Socialt arbete berör stora, om inte 

alla områden av mänskligt liv. Jag ville att texterna om socialt arbete skulle ha ett filosofiskt 

djup. Därför sorterade jag ut de texter som behandlade frågan om etikens relevans för socialt 

arbete enbart som en principiell frågeställning. Den filosofiska litteraturen jag använde skulle ha 

en anknytning till och en relevans för socialt arbete. Litteratursökningen handlade sammanfat-

tningsvis om att förena en viss filosofisk bredd med nödvändigheten att behålla fokus på socialt 

arbete.     

 

3.2. Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys som metod ger möjlighet att sätta alla aspekter av etik i socialt arbete, de 

individuella, organisatoriska och strukturella i ett helhetssammanhang. 

Faircloughs kritiska diskursanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 66) delar fem 

gemensamma drag med övriga riktningar i kritisk diskursanalys. Den utgår från följande 

metodisk-teoretiska premisser: 

1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk – diskursiv karaktär. 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad (aa., s. 67). Detta innebär att möjligheten att i 

text eller tal diskutera principiellt allting finns i västerländska demokratier, men att det finns 

sociala strukturer som är trögare än andra i t.ex. ekonomi och politik. Dessa verkar 

konstituerande på diskurser, men kan i sin tur uppfattas som avlagrade diskurser. 

3. Språkbruket ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget (aa., s. 68). Kritisk 

diskursanalys gör en konkret lingvistisk (språkvetenskaplig) textanalys av språkbruket i social 

interaktion. 

4. Diskurs fungerar ideologiskt.  Diskursiva praktiker bidrar eller kan bidra till att ”skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper” (aa., s. 69), som mellan klasser, 

mellan kvinnor och män och mellan etniska minoriteter och majoriteten. Sådana effekter är 

diskursens ideologiska effekter. 

5. Diskursanalys ska vara kritisk forskning. Diskursanalys uppfattar sig själv som ”ett kritiskt 

angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring. Kritisk – diskursanalytiska 

angreppssätt ställer sig, i frigörelsens namn på de undertryckta samhällsgruppernas sida” (aa., s. 

70). 

     Diskurs eller språkliga betydelsefixeringar står i ett dialektiskt (ömsesidigt påverkans-) 

förhållande till andra sociala dimensioner (som ekonomi och politik). Den sociala 
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samhällsstrukturen har därmed både diskursiva och icke-diskursiva element (aa., s. 71). Enbart 

textanalys skulle därmed vara otillräckligt som diskursanalys. Det som behövs är en kombination 

av textanalys och social analys (aa., s. 72). Hänsyn ska i analysen tas till både hur sociala 

praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer och hur människor ”aktivt skapar en 

regelbunden värld i vardagspraktiker” (aa., s. 72). Detta innebär en närhet till tolkande traditioner 

som t.ex. hermeneutik. För mig har det i analysarbete inneburit att försöka försätta mig in i de 

tilltalade personers positioner. Frågan har varit: ”Hur kan en text påverka adressatens 

självuppfattning, hans eller hennes identitet, hur konstruerar den en social identitet?” Enligt 

Fairclough bidrar diskurs till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 

och betydelsesystem. En diskurs är en ”kommunikativ händelse” (aa., s. 73), t.ex. en text som är 

del av en ”diskursordning” (aa.). En diskursordning är ”summan av de diskurstyper som används 

inom en social institution eller en social domän, t.ex. medicin eller politik (aa., s. 7). 

Diskurstyper består av diskurser och genrer, t.ex. en intervjugenre, en nyhetsgenre eller en 

reklamgenre (aa., s. 73). I min uppsats har jag varit tvungen att hantera två olika sociala 

domäner, etik som är en del av domänen filosofi och socialt arbete som en del av domänen 

socialpolitik och förvaltning.   

    Diskursanalys har som centralt mål ”att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social 

praktik” (aa., s. 76). Varje kommunikativ händelse (t.ex. texter) reproducerar eller ifrågasätter 

diskursordningar (aa.). Den konkreta analysen försiggår i tre dimensioner: Textnivån, den 

diskursiva praktikens nivå och den sociala praktikens nivå (aa., s. 75). 

1. Textnivån: Analysen på textnivån fokuserar de formella drag hos texten (inklusive vokabulär, 

grammatik och sammanhang mellan satser) som konstruerar diskursen och genren lingvistiskt. 

Den analyserar textens lingvistiska uppbyggnad (aa.). 

2. Den diskursiva praktikens nivå analyserar de produktions- och konsumtionsprocesser som är 

förbundna med texten (aa., s. 74). Denna nivå handlar mycket om förbindelser med andra texter 

och diskurser. 

3. Den sociala praktikens nivå analyserar den bredare sociala praktik som den undersökta 

kommunikativa händelsen är en del av. Analys av den sociala praktiken kräver hänsyn till icke-

diskursiva element som determinerar samhällsstrukturen (aa.,s. 75). För analysen av dessa har 

jag använt Johanssons analysmodell av klientrelationens fem strukturella dimensioner: 
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3.3. Klientrelationens fem strukturella dimensioner 

Olika klientrelationer inom olika slags organisationer kan systematiseras med hjälp av följande 

fem kategorier enligt Johansson (Johansson, 1997 s. 62): Regelbundenhet, specialiseringsgrad, 

tid per ärende, intresseinriktning och avstånd. 

      1. Regelbundenhet: Byråkratins regler är dess gränser. Klientrelationen eller ”mötet” 

karakteriseras av närhet utan motsvarande grad av direkthet (aa., s. 63). Ju större 

detaljstyrningen är desto mindre är graden av direkthet i relationen och därmed också 

handlingsutrymmet. Handläggaren befinner sig utanför moralens område när han bara är 

byråkrat. ”Han handlar inte, han handlägger” (aa.).  Problemet med regelbundenheten i 

organisationer ligger i förhållandet mellan likabehandling och individuella hänsynstaganden. 

Detaljstyrning leder till rättssäkerhet men också till rigiditet och stelbenthet. Individuell 

situationsanpassning kan leda till godtycklighet (aa., s. 67). Avvägningen mellan strikt 

regelbundenhet och individuella hänsynstaganden sker utifrån det givna politiska läget. 

      2. Specialiseringsgrad: Vilka reglerna är hänger ihop med organisationens inriktning eller 

specialisering, organisationens uppgift. En arbetsförmedling t.ex. har andra regler än en 

försäkringskassa. Specialiseringsgraden kan också kallas ”graden av snävhet” i den byråkratiska 

specialiseringen. Varje ”gräsrotsbyråkrati” måste specialisera sig för att kunna vara både 

kompetent och produktiv. ”Man kan inte behandla klienten som en unik individ och ta hänsyn till 

alla dennes omständigheter eller lösa alla problem” (aa., s. 68). Arbetsuppgiften eller 

specialiseringen hänför sig, enligt Johansson (aa.) uttryckligen till klienten och inte till individen. 

Samma individ kan alltså vara tre olika klienter hos tre olika organisationer, kan vara klient, 

arbetssökande och patient i samma person. Ju bättre socialarbetaren förstår specialiseringen 

desto bättre blir hans förmåga att handlägga ärendet instrumentellt, att ”hålla sig till saken” (aa., 

s. 69). Regelbundenhet och specialisering är de kategorier som tillsammans konstruerar klienten. 

Men inte ens inom organisationens specialiseringsområdes inre gränser kan hänsyn tas enbart till 

den enskilde klintens intressen utan även andra intressen spelar in. 

     3. Tid per ärende: Eftersom socialt arbete inom en myndighet eller organisation innebär 

masshantering av människor är också tidsåtgången per enskild fall en storhet att räkna med.  Den 

tredje strukturella dimensionen av klientrelationen handlar om produktivitetsaspekten i 

gräsrotsbyråkraternas arbete (aa., s. 72). Verksamheten är offentligt finansierat, därför måste 

tidsåtgången per ärendet, och därmed klientens individuella intressen alltid avvägas mot 

allmänintresset. Från en abstrakt och idealistiskt färgad etisk position kan denna närmast 
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”industriella” behandling av människor (”people-processing”) te sig oetiskt, inte helt 

människovärdigt, men att förhållandet är oundvikligt kan avläsas ur omständigheten att socialt 

arbete i dess nuvarande form har vuxit fram som en del av det moderna industrisamhället. Det 

finns ett direkt sammanhang mellan specialiseringsgraden och tidsåtgången: Ju klarare uppgiften 

är, desto snabbare går den att handlägga och desto mindre kostar den därmed. 

      4. Intresseinriktning: Intresseinriktning handlar om att genom kontroll av klienten bevaka 

andras, framförallt allmänhetens intressen. Kontrollen är det viktigaste medel för att säkra 

byråkratins inre gränser som är förknippad med regelbundenheten. Socialarbetaren får sin 

dubbelroll som både servicegivare och kontrollant genom denna, den fjärde dimensionen i 

klientrelationen eller mötets struktur (Johansson, s. 74). 

      5. Avstånd: Denna sista dimension av ”mötet” eller klientrelationen berör förhållandet att 

relationen inte alltid måste ske ansikte mot ansikte. Den kan ske i telefon eller genom skriftlig 

korrespondens (aa., s. 77). En klientkontakt kan variera i fråga om både närhet och varaktighet. 

Distansens grad innebär förutom begränsningar i kontakten även skydd för ”gräsrotsbyråkraten”. 

Det är lättare att framföra negativa besked skriftligen. Varaktigheten i klientrelationen innebär en 

viss ”repersonifiering” för klienten. Han återförvandlas från fall till individ (aa., s. 78). Ju mindre 

avståndet är desto bättre blir förutsättningarna för situationsanpassad klientservice men 

samtidigt ökar tidsåtgången (aa., s. 78), vilket kan innebära en konflikt mot andra intressen. 

Generellt kan man säga ju större specialiseringsgraden är desto större kan också avståndet vara.    

Organisationer med många ärenden och omedelbart handlingstvång som t.ex. Försäkringskassan 

är därför i allmänhet tvungna att arbeta med maximalt avstånd. Trots att avståndet är en 

nödvändighet i relationen befriar det inte från etiska överväganden för handlandets innehåll (aa., 

s. 78).  

 

3.4. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet härstammar, enligt Kvale (1997, s. 208), 

ursprungligen från en positivistisk tradition och står därmed i en viss motsats till kvalitativa 

metoder.   Kvale (aa) kallar dem ”den positivistiska treenigheten” och ger därmed uttryck för den 

kritiska distans som många kvalitativa forskare känner mot dessa begrepp. De kvalitativa 

forskarna Lincoln och Guba (1985, citerad i Kvale, aa, s. 208) använder istället vardagsspråkliga 

termer som ”tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet” (aa). Diskussionen av 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet gäller enligt Kvale att ”diskutera sanningsvärdet hos 

sina resultat”(aa). 
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Reliabilitet är ett ord som är lånad från engelskans, ”reliable” och ställer frågan om resultatens 

pålitlighet (reliable = pålitlig). En allmän förutsättning för reliabilitet är att frågorna är tydligt 

formulerade (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005, s. 294). ”Med hög reliabilitet avses att 

måttet är stabilt och inte störs av variationer i tid plats, intervjuerna osv. (aa., s. 66).   

     Enligt Kvale hänför sig reliabilitet i kvalitativa undersökningar till forskningsresultatens 

konsistens, vilket betyder forskningsresultatens inre sammanhang. I kvalitativa 

forskningsintervjuer måste intervjuarens reliabilitet, enligt Kvale, diskuteras i relation till 

ledande frågor, som – när de inte är medveten del av intervjutekniken – oavsiktligt kan inverka 

på svaren. Detta innebär för denna uppsats, som kan jämföras med en rad ”intervjuer” av olika 

författare, att jag har varit särskilt uppmärksam på den roll min förförståelse har spelat under 

arbetets gång, samt på mina forskningsfrågors lämplighet. Den kritiska prövningen inom 

hermeneutiken och därmed kanske också i diskursanalytiskt tolkningsarbete beror också, enligt 

Borgström, Forinder och Larsson (2005), på tydliggörandet av ens förståelse. Det är enligt 

Borgström m.fl. dessutom viktigt att problematisera sina tolkningar genom att formulera och 

pröva alternativa tolkningar, pröva dem mot varandra och mot hela materialet, relatera 

tolkningarna till annan forskning, samt att visa och argumentera för att de gjorda tolkningarna 

verkar rimligare än andra. Dessutom hör, enligt forskarna, till den kritiska prövningen inom 

hermeneutisk metod att delarna måste stödja helheten och helheten bekräfta delarna. 

Reliabiliteten av den litteratur jag studerade har jag antagit i och med att det genomgående 

handlade om litteratur på akademisk nivå, till stor del kurslitteratur. Pålitligheten av mina egna, 

personliga resultat betraktar jag, förutom alla andra hänsyn som har tagits, som redovisad genom 

logiken i framställningen.  

     Enligt positivistisk uppfattning gäller vetenskaplig validitet bara för mätningar (Kvale, 1997): 

”Med validitet avses skalans förmåga att mäta det man avser att mäta. En skala med låg 

reliabilitet har i allmänhet också låg validitet (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005, s. 294). I ett 

bredare perspektiv och därmed också för kvalitativ forskning, relaterar validiteten till den 

utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka (aa). I ett 

postmodernt perspektiv skapas sanning genom dialog. Valid kunskap skapas genom diskussion 

av konkurrerande tolkningar och handlingsalternativ (Kvale, 1997). Genom sammanställning och 

förbindande reflektion åstadkommer min uppsats en dialog bland de anförda författarna 

sinsemellan och med mig i egenskap av forskare. 

   Enligt Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2003, s. 239) är validitet i kvalitativa  

textanalyser beroende av de frågor forskaren ställer till texterna. De menar, att frågorna är 

analysredskapet och bör kunna betraktas som empiriska indikatorer på det studerade fenomenet 
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(aa). Jag har strävat efter att uppfylla även detta kriterium, genom att ständigt fokusera på mitt 

syfte och mina frågeställningar. Jag var dessutom genomgående uppmärksam på att ”motverka  

selektiv perception och snedvriden tolkning” (Kvale, 1997, s. 218) samt att kontinuerligt inta en 

kritisk hållning gentemot min egen analys. Under arbetets gång lades dessutom stor vikt på att 

framställningen var koherent, sammanhängande (aa). Koherenskriteriet är, enligt Kvale, av 

särskild betydelse för validiteten inom bland annat hermeneutiken, men också inom exempelvis 

matematiken.  

     Generaliseringen behandlar frågan om det är möjligt att dra allmänna slutsatser utifrån 

forskarens resultat. Den gruppen en forskare egentligen vill undersöka kallas ”målpopulationen”. 

Den gruppen som i praktiken går att studera kallas ”rampopulationen”. Ur denna grupp träffar 

forskaren ett urval genom urvalsmetodiken. Urvalet minus bortfall ger antalet svarande. 

Generaliserbarhet är alltså beroende av urvalet undersökta personer samt av skillnaden mellan 

rampopulation och målpopulation. ”Det finns lika lite för kvantitativa som för andra metoder 

någon speciell teknik för att analysera skillnaden mellan dessa båda grupper när det gäller 

individers attityder, åsikter, situation” (Larsson, Lilja och Mannheimer, 2005, s. 64). ”I ett 

postmodernt perspektiv ersätts sökandet efter universell kunskap (positivism, modernism) och 

kulten av det individuellt unika av heterogenitet och en kontextualisering av kunskapen” (Kvale, 

1997 s. 210). Detta innebär att rena generaliseringar av resultaten egentligen inte ens är 

önskvärda. Forskaren borde, om han överhuvudtaget vill generalisera, alltid vara medveten om 

det kulturella och samhällspolitiska sammanhanget. Enligt Kennedy (1979, citerad i Kvale, s. 

211) kan det vara mottagaren av informationen som bär ansvaret för frågan om 

generaliserbarhet. Jag vill ansluta mig till detta ställningstagande, eftersom både den etiska 

diskursordningen och socialt arbete som vetenskap och diskursordning befinner sig i ständig 

utveckling, och det går inte att utesluta att den närmaste tiden kommer med nya och andra 

resultat. 

 

3.5. Rapportens begränsningar 

Socialt arbete och etik är två självständiga vetenskapliga områden eller sociala domäner som har 

sina egna språk och sina egna diskursordningar. Socialt arbete är dessutom en mycket ung 

akademisk disciplin, befinner sig i ständig utveckling och är därmed svårt att avgränsa. Etik är en 

av de äldsta akademiska disciplinerna och upplever en renässans. Vad jag kunde göra var att utgå 

från det material jag hade till förfogande för en analys av relationen mellan etik och socialt 

arbete. Jag har försökt att arbeta med det som jag anser vara av allmän, objektiv, praktisk 

betydelse för relationen mellan etik och socialt arbete.  
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3.5.1. Etik måste ses i ett helhetsperspektiv 

Det finns en fara i att lägga allt ansvar för etisk kvalitet på den enskilde socialarbetaren genom 

att angripa etikfrågan enbart på individnivå. Att bara ”proklamera” etiska ideal som den enskilde 

socialarbetaren ska förverkliga i sitt dagliga arbete räcker inte.  Etikdiskussionen kan användas 

för att kamouflera missförhållanden. Etik som bara är retorik och inte efterlevs kan ha 

funktionen att enbart skapa etiska stämningar som kan ge de ansvariga illusionen av ett gott 

samvete. Etiska regler, som bara är och förblir vackra men tomma ord, som inte förpliktar till 

någonting kan förhindra en kritisk analys av verkligheten.  

 

3.5.2. Nödvändigheten av ett strukturellt perspektiv 

Etik är aldrig förutsättningslöst. Den har ingen absolut existens utan bara en relativ. 

Förutsättningarna för etikens förverkligande inom socialt arbete är de allmänna politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden. 

      Vi lever idag i ett kontinuerligt hårdnande, allt hänsynslösare samhälle (Börjesson, s. 163). I 

ett hårdnande samhällsklimat blir andelen hjälpsökande allt fler medan resurserna minskar. 

Traditionella etiska samhällsregler som ansvar för medmänniskan eller kärleken till sin nästa 

förlorar alltmer betydelse. Hur man än själv värdesätter dessa normer, måste man erkänna att de 

har bidragit till att göra gångna decenniers socialpolitik möjlig. 

     Nuförtiden är det vanligt att dela in klienter i motiverade och omotiverade klienter trots att 

detta inte stöds av några forskningsresultat (Börjesson, s. 162) och egentligen innebär en 

återgång till indelningen i ”värdiga och ovärdiga hjälpsökande” som var vanlig före 1960-talet 

(Flindt-Pedersen, 1994, s. 19). Bara de motiverade anses egentligen berättigad att få hjälp. Detta 

är enligt Börjesson absurt därför att klienter alltid känner motvilja och därmed är ”omotiverade”.  

     Det finns i bakgrunden av denna utveckling en politisk ideologi som har vunnit allt större 

inflytande under de senaste trettio åren: den så kallade ”nyliberalismen”. Liberalismen har 

ursprungligen haft som mål att ”ge alla individer lika möjligheter att själva prova sina vingar” 

(Rosenberg, 2006). Enligt Filosofilexikonet är liberalism en politisk filosofi som betonar värdet 

av den enskilda människans frihet, och enligt vilken det är statens fundamentala uppgift att 

skydda de enskilda människorna mot övergrepp. Därför har liberaler traditionellt drivit politiska 

reformer som skulle ”motverka de individuella effekterna av arv och privilegier” (aa.). Idag 

utgår man dock från föreställningen att marknaden löser alla problem, att problemen med 

nedärvda skillnader, ”det sociala arvet” i princip är löst och att ”varje individ har möjlighet att 
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bli sin egen lyckas smed” (aa.). Den individ som inte förmår ta till vara sina möjligheter att 

”förverkliga sig själv” har ”huvudsakligen sig själv att skylla”(Rosenberg, 2006).  

    Detta tankesätt har blivit ”vardagsmat” till den graden att jag tror att en majoritet betraktar det 

som en ren beskrivning av verkligheten utan minsta tanke att ifrågasätta det. Man glömmer 

alltför lätt att det är en ideologi bland andra ideologier. Den utgår ifrån att alla individer har 

samma resurser, vilket inte är sant om man inte vill utgå ifrån den liberalistiska ideologin. 

     Den traditionella, ursprungliga liberalismen har varit medveten om att ”individens 

möjligheter förutsätter kollektivets skyldigheter” (Rosenberg, 2006). Med andra ord: Den 

framgångsrike också i vårt samhälle har mycket av sin framgång och rikedom att tacka alla de 

namnlösa andra. Den moraliska konsekvensen av detta skulle vara en skyldighet mot den som 

inte är så lyckligt lottad och borde resultera i en generösare socialpolitik. Alf Ronnby (Ronnby, 

1993, s. 16) menar, att man utifrån universalitetsprincipen kan motivera, att samma moraliska 

principer, som gäller i det sociala umgänget, även ska gälla inom ekonomi och politik. Allmänna 

moraliska principer skulle därmed också påverka det sociala arbetets strukturella förutsättningar, 

socialpolitiken. 

    I vår tid pågår en kontinuerlig förändring från välfärdssamhället mot ett samhälle präglat av en 

socialdarwinistisk grundsyn (Ofstad, 1987). Enligt socialdarwinismen pågår en ständig kamp 

mellan grupper och individer. I denna kamp vinner alltid ”den starke”. Detta är enligt 

socialdarwinistisk uppfattning nyttigt för mänskligheten. Vi blir på detta sätt skolade i att ”se 

social status som en personegenskap” (Flindt-Pedersen, 1994, s. 71) och att inte fråga efter de 

strukturella orsakerna som klass, etnicitet och kön. Därmed tar denna världsåskådning, enligt 

Flindt- Pedersen, ansvaret för samhällsutvecklingen från människors världsuppfattning. Det 

borde dock anmärkas i detta sammanhang att ”den svenska välfärdsstaten är uppbyggd på ett sätt 

som gör den mycket motståndskraftig mot försök till social nedrustning” (Johansson, 1997, s. 

13). 

 

3.5.3. Mötets eller klientrelationens struktur      

Det praktiska sociala arbetet handlar enligt Hasenfeldt (1983 i Meeuwisse et.al., s. 64) om 

”people processing”, alltså sortering av människor och lagenlig tilldelning av resurser, 

 ”people sustaining” (stöd) och ”people changing”(förändringsarbete). 

     Praktiskt socialt arbete utförs i organisationer. En analys eller diskussion av etik i socialt 

arbete behöver därför ett strukturellt perspektiv på mellan, dvs. meso- eller organisationsnivå. 

Varje myndighetsorganisation är en hierarki. På dess lägsta skikt befinner sig vanligtvis 

socialarbetaren, som ett slags ”gräsrotsbyråkrat” (Johansson, 1997, s. 16). ”Gräsrotsbyråkraten” 
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står lägst i organisationshierarkin, han är den som möter medborgarna ansikte mot ansikte, men i 

den personliga bedömningen av klienter detta innebär ligger också hans utrymme för 

självständiga avgöranden (aa.). Lagarna ”anger de allmänna ramarna för 

förvaltningsverksamheten, preciseringen görs sedan av myndigheterna själva i 

tillämpningsföreskrifter, och i sista hand av den enskilde handläggande tjänstemannen” (aa., s. 

17). Den enskilde tjänstemannen har enligt Lipsky (i Johansson, 1997, s. 41) en ”avsevärd 

handlingsfrihet i utförandet av sina arbetsuppgifter”.  Denna handlingsfrihet består i att kunna 

ifrågasätta klientens egna bedömningar, krav eller problemformuleringar (aa., s. 42).   

     Socialarbetaren, ”gräsrotsbyråkraten” definierar eller konstruerar sig själv genom arbetet med 

och relationen till klienten. Han är därmed själv beroende av sina klienter. Klienter är både 

konsumenter och råmaterial i socialarbetarens åtgärder (aa., s. 43). Gräsrotsbyråkraten 

konstruerar, ”förvandlar” människan till klient därför att organisationen kräver att klienterna inte 

ska behandlas som individer (aa.). Men inom de organisatoriska ramarna förfogar 

”gräsrotsbyråkraten” över resurser för att försvara sig mot organisationens krav: De gör 

individuella tillämpningar av generella regler och direktiv (aa., s. 44). De måste ha en viss ”frihet 

att fixa” på eget bevåg (aa.). Hierarkin har delegerat en viss handlingsfrihet till detta. Källan till 

”gräsrotsbyråkratens” makt ligger enligt Prottas (i Johansson, s. 45) i hans dubbla roll eller 

position inom organisationen. Bara han har tillgång till både förstahandsuppgifterna om 

klienterna och kunskap om de organisatoriska möjligheterna för att möta klientens behov (aa.). I 

”mötet” eller klientrelationen som ger ramen för socialarbetarens del i det som kallas 

”bemötandet” konstrueras klienten som ett slags idealtyp som en generalisering (Johansson, s. 

51). Förvandlingen av individen till ”fall” är till en viss grad oundvikligt om alla klienter ska 

behandlas jämlika. Samtidigt förändras idealtyperna i och med att relationen utvecklas (aa.). Här 

borde beaktas att Johansson använder ett annat idealtypsbegrepp än det som är vanligt inom 

sociologin. Det vanliga idealtypsbegreppet är präglad av Max Weber. Webers idealtypsbegrepp 

innebär att forma modeller av den sociala eller historiska verkligheten som innerhåller dess mest 

väsentliga element. En sådan idealtyp återger ett fenomen i dess mest renodlade form och ska 

inte ha några värderande inslag. Dessa idealtyper bygger därför inte på generaliseringar utifrån 

statistiska medelvärden. Som Weber uttrycker det ska vetenskapsmannen ”göra en skarp 

åtskillnad mellan empirisk kunskap och värdeomdömen” (Boglind, Eliesson & Månson, 1995, s. 

142). Problemet för Weber ligger i gränsdragningen mellan subjektivt och objektivt 

betraktelsesätt. 

      

3.5.4. Socialarbetarens handlingsutrymme 
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Genom sitt handlingsutrymme utgör ”gräsrotsbyråkraten” ett ”obyråkratiskt element i den 

byråkratiska strukturen” (aa., s. 52), är samtidigt organisationsrepresentant och människa (aa., s. 

53). Men han har ett fullständigt maktövertag gentemot klienten genom alla organisatoriska 

resurser att belöna eller bestraffa klienten. 

     Handlingsutrymmet är yrkesetikens givna plats på individnivå. Socialarbetares maktutövning 

och därmed hans handlingsutrymme är organisatoriskt förankrad. Titeln socionom i sig, ger, till 

skillnad från läkarlegitimationen mycket litet makt eller handlingsutrymme. Rätten att besluta 

om t.ex. socialbidrag och dess nivå är helt kopplad till organisationen (Meeuwisse et.al., 2000, s. 

65). ”Socialarbetarnas huvudproblem är att de visserligen normalt har inflytande över sitt arbete, 

och därmed över klienterna, men att de är mindre autonoma i förhållande till politiska och andra 

intressen.”  I Sverige har detta visat sig i de återkommande kraven på legitimation som blivit ett 

slags symbol för professionell autonomi.” (aa., s. 66, 67) och därmed för ett ökat 

handlingsutrymme. 

     All diskussion om etik i socialt arbete vore meningslös om socialarbetarens agerande var 

fullständigt reglerad och determinerad genom yttre faktorer som arbetsplatsens organisation och 

samhällets socioekonomiska strukturer. Om diskussion/analys om etik i socialt arbete ska vara 

meningsfull måste den utgå från ett grundantagande att socialarbetare har ett handlingsutrymme 

och att detta ger rum för olika handlingsalternativ som är professionellt legitima (Börjesson, 

2001, s. 166), d.v.s. som motsvarar ”socialarbetarnas arbetsvillkor, det politiska uppdragets 

ansvar i förhållande till det sociala arbetets etik” (aa., s. 154). 

    Socialarbetaren måste följa lagen och de politiska direktiven. Hans etik är primärt en 

lojalitetsetik mot organisationen. När lagen är entydig lämnar situationen inget 

handlingsutrymme. Socialtjänstlagen är dock nästan aldrig entydig, den ger bara ramarna för 

handling. Socionomen ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så länge detta inte kränker 

grundläggande mänskliga rättigheter (SSR, 1997, Yrkesetiska riktlinjer för socionomer). En 

situation utan handlingsutrymme är enligt Börjesson ”etisk ointressant”. Först när det finns olika 

tolkningsmöjligheter blir etiken en faktor att räknas med. 
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4. Teoretiskt perspektiv 
4.1. Val av teori 

I texter om etik, om allmän etik och om tillämpad etik för socialt arbete möter man ofta 

normativa utsagor om hur förhållandena bör vara, med mer eller mindre stor anspråk på 

objektivitet och absoluthet. Jag har vald diskursanalys som teoretiskt perspektiv och metod på 

grund av dess förmåga att relativera dessa positioner och åter sätta dem in i ett samhällsrelaterat 

sammanhang.  

    Frågan om etik i socialt arbete handlar mycket om socialarbetares självförståelse. 

Diskursanalys som teoretiskt perspektiv är ”teoretiskt stark när det gäller analys av 

gruppbildning och kollektiv identitet” (Winther – Jörgensen & Phillips, 2000, s. 139). 

Yrkesetik, när den har blivit etablerad, är ett instrument för gruppbildning och kollektiv identitet, 

och därmed också ett maktmedel.  

 

4.2. Diskursanalys 

Diskursanalys utgår från föreställningen att våra sätt att tala inte neutralt avspeglar vår omvärld, 

våra identiteter och sociala relationer. Språket spelar däremot en aktiv roll i skapandet och 

förändringen av världen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 7). Språkanvändnigen uppträder 

därvid inom olika sociala domäner – man talar t.ex. om en medicinsk diskurs eller en politisk 

diskurs (aa.). Det finns tre riktningar inom diskursanalys: ”Diskursteori” som är utvecklat av 

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffe, ”kritisk diskursanalys” och ”diskurspsykologi”(aa.). 

Dessa tre angreppssätt delar målsättningen att bedriva kritisk forskning. Detta innebär att 

”utforska och kartlägga maktrelationer i samhället och att formulera normativa perspektiv 

varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på möjligheter till social förändring” (aa., s. 

8). Diskursanalysens tre versioner eller angreppssätt har en gemensam socialkonstruktionistisk 
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utgångspunkt. Deras syn på språket stammar från strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkteori. Diskursanalysens individuppfattning bygger på en vidareutveckling av 

strukturmarxismen (aa., s. 9).  

 

4.2.1. Socialkonstruktionismens roll 

Socialkonstruktionismen bygger enligt Vivien Burr (i Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 11) 

på följande generella filosofiska antaganden: 

 En kritisk inställning till självklar kunskap, vår kunskap om världen kan inte omedelbart 

betraktas som objektiv sanning (aa.).  

Historisk och kulturell specificitet som innebär att vår syn på kunskap om världen alltid är 

kulturellt och historiskt präglad. Våra sätt att beskriva världen är kontingenta, d.v.s. beroende av 

det historiska och kulturella sammanhanget. Denna syn på verkligheten är samtidigt 

antiessentialistisk. Varken yttre förhållanden eller människor antas ha inre ”essenser”, d.v.s. 

objektiva och stabila karakteristika (aa., s. 12).  

Samband mellan kunskap och sociala processer menar att kunskap alltid produceras genom 

social interaktion, där det råder kamp om vad som är sant och falskt.  

Samband mellan kunskap och social handling innebär att den sociala konstruktionen av kunskap 

får konkreta sociala konsekvenser genom att bli normativ (aa.). 

     Med hjälp av språket skapas representationer av verkligheten som samtidigt bidrar att skapa 

den. Den fysiska världen finns, men den får (social) betydelse bara genom diskurs. Språkets 

struktur kan liknas med Internet, där varje sida är förbunden med andra genom länkar. 

Betydelsebildningen i språkstrukturen är både relationell och föränderlig i en poststrukturalistisk 

språkuppfattning. Språket är strukturerat i olika mönster eller diskurser. Samma ord kan ha olika 

betydelser i olika diskurser (aa., s.18). Språket inom en social domän som medicin eller politik är 

strukturerat i en motsvarande medicinsk eller politisk diskurs (aa., s. 7). 

 

4.2.2. ”Sanningen” 

Etik är en gren av filosofin därför måste sanningsfrågan ställas. Diskursanalys grundar sig på 

Foucaults tankegångar. Enligt Foucault betingar makt och kunskap varandra. Därför kan man 

alltid bara tala om sanningseffekter (Winther Jörgensen & Phillips, s. 21). ”Det finns ingen väg 

utanför representationen” (aa.). Jag vill hålla med Foucault. Historien är full av exempel hur 

regim som uppträder med absoluthetsanspråk (på sanningen) har orsakat humanitära katastrofer. 

Detta gäller för ”teokratier”, och senare feodalsystem med religiöst sanningsanspråk i lika stor 

utsträckning som för senare ”moderna” politiskt eller ”vetenskapligt” legitimerade regimer. 
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4.2.3. Individen 

Enligt den vanliga västerländska uppfattningen är subjektet en ”autonom och suverän enhet” 

(Winther Jörgensen & Phillips, s. 21). Den traditionella västerländska filosofin uppfattar 

subjektet som centrerad. 

Enligt Foucault och diskursanalysen är subjektet dock decentrerat, d.v.s. det får sin roll genom 

de sätt det tilltalas ”interpelleras” inom diskurserna (aa., s. 22). Diskurserna kan verka som 

ideologier som döljer våra sanna förhållanden till varandra (aa.). Men subjektet skapas alltid i 

diskurser enligt diskursanalysen och är därför decentrerat. Diskursanalysen ”sätter därför 

konstitutionen (konstruktionen) av subjekt i fokus för den konkreta analysen (aa., s. 24).  

4.2.4. Samhället 

Jag vill ansluta mig till Faircloughs åsikt att sociala strukturer spelar en självständig roll i 

utformningen och begränsningen av de diskursiva praktikerna, som uppfattas som 

språkanvändning (Winther Jörgensen & Phillips, s. 68): ”Samhällets diskursiva konstitution 

härleder sig inte från idéernas fria spel i människornas huvuden utan från en social praktik som 

är fast förankrad i och orienterad mot verkliga, materiella sociala strukturer (Fairclough 1992a: 

66 i aa., s. 68). 
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5. Resultat och analys 
I min uppsats möts två olika sociala domäner: Etik och moral hör till domänen filosofi, socialt 

arbete är en del av domänen socialpolitik och förvaltning. Trots att min uppsats hör till domänen 

socialpolitik och förvaltning och inte kan göra anspråk på att behandla filosofiska 

frågeställningar måste den ge en kort överblick över de filosofiska grundfrågor den berör. 

 

5.1. Orientering i den etiska diskursen 

Enligt Lundquist finns det ingen precis definition av etik (Lundquist, 1991, s. 8). Det är dock 

möjligt att karakterisera etik närmare: Den viktigaste egenskapen hos den moraliska upplevelsen 

är att den för aktören ”innebär medvetenheten om ett krav som skär igenom egenintresset” 

(Downie 1964, i Lundquist, 1988, s. 11). Moralen kan även betraktas som ”det primära 

försvarssystemet mot förstörelse eller nedbrytning av den sociala miljö som vi behöver för att få 

ett liv som är värt att leva (French 1989, i Lundquist, 1988, s. 12). 

 

5.1.1. De viktigaste positionerna inom den så kallade normativa etiken: 

Normativ etik föreskriver moral. Det finns huvudsakligen två riktningar inom normativ etik: 

konsekvensetik eller teleologi (av gr. telos, ändamål) och sinnelags- eller pliktetik eller 

deontologi (av gr. deon, plikt). Konsekvensetiker eller teleologer hävdar att handlingar 

uteslutande skall värderas efter hur goda eller åtråvärda deras konsekvenser är (källa: 

Filosofilexikonet). Deontologer betraktar det övervägande, det principiella som ligger till grund 

för en handling som avgörande för dess värdering. 

 

5.1.2. De viktigaste positionerna inom den så kallade metaetiken 
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Metaetik behandlar frågorna om förutsättningarna för att grunda en moralisk värdering samt 

frågan om en moralisk värdering överhuvudtaget kan ha objektiv giltighet (Filosofilexikonet). 

Filosofer som hävdar att moraliska värderingar kan besitta objektiv giltighet kallas kognitivister, 

de som förnekar denna möjlighet kallas non-kognitivister.  

     

5.2. Analys av fyra rapporter om etik och bemötande i socialtjänsten 

Det finns idag inget allmänt accepterad moraliskt normsystem som är jämförbart det som var 

konstituerad genom religion. Varje individ, varje grupp och kultur har sin egen etik. Jag har 

undersökt fyra rapporter om etik i socialt arbete med målet att analysera vilken roll etik spelar i 

dem och vilka intressen som kan tänkas stå bakom den specifika behandlingen och användningen 

av etik. 

Den första studien handlar om klienters upplevelse av bemötande i samband med 

vårdnadsutredningar, den andra om sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten, den tredje 

om bemötande av personer med funktionsnedsättningar och den fjärde och sista om bemötande 

av olika klientgrupper inom socialtjänsten i allmänhet. 

 

 5.2.1. Analys av rapporten om bemötande i vårdnadsutredningar 

Wahlström (1999) har i en studie på uppdrag av länsstyrelsen i Västerbotten undersökt 

bemötande vid vårdnadsutredningar. Den angivna anledningen för undersökningen var att det 

fanns ”många klagomål i dessa ärenden” (Wahlström, 1999, s. 2). Vårdnadsutredningar bland 

f.d. makar präglas ofta av stor känsloladdning. Därför kan allting som handläggare gör tillmätas 

särskild stor betydelse av den enskilda klienten. De tolkar nödvändigheten att komma i kontakt 

med socialtjänsten som ett personligt nederlag och situationen blir därigenom mycket 

känsloladdad (Wahlström, 1999, s. 10). Genom det emotionella trycket upplever klienten sig 

uteslutande som objekt. Denna situation ställer krav på handläggaren, så att klienten inte låser sig 

i denna upplevelse. Enligt Wahlström gäller det att alltid vara medveten om maktaspekten i 

klientrelationen. 

      I undersökningen ingick en klientenkät bland personer som blivit föremål för 

vårdnadsutredningar. Bara 17 % av klienterna angav att de hade fullt förtroende för sina 

handläggare, lika många angav delvis förtroende, 66 % angav att de hade inget förtroende alls. 

En viktig fråga skulle här vara om klienterna själsliga tillstånd möjligtvis var så upprivet att de 

helt saknade förmåga att känna förtroende. Det är tänkbart att klienterna har mött handläggare 

med stor moralisk mognad, men att klienterna, p.g.a. sitt eget, upprivna sinnestillstånd bara 

upplevde sina egna projektioner av att känna sig misslyckad. 
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    Vårdnadsutredningar innebär ett störande ingrepp i människors integritet per se. Reaktionerna 

kan bli häftiga och ”gräsrotsbyråkraten” får ta alla smällar. Han eller hon är tvungen att 

ifrågasätta klientens egna bedömningar, krav eller problemformuleringar (Johansson, 1997, s. 

42). Han har tillgång till ”förstahandsuppgifterna” och måste kunna tolka signalerna på rätt sätt 

för att kunna göra de rätta tillämpningarna av generella regler (aa., s. 44).  

 

Analys av den icke – diskursiva strukturen enligt Johanssons modell: 

1. Regelbundenhet: Att klientrelationen eller mötet är präglad av fysisk närhet utan motsvarande 

grad av direkthet (Johansson, 1997, s. 63) kan upplevas som särskilt oangenämt och tolkas som 

dåligt bemötande av klienter som är delaktiga i vårdnadsutredningar. De upplever ju att barnet 

tas ifrån dom. Även om handläggaren har tagit hänsyn till etiska regler är det möjligt att klienten 

misstolkar bemötandet p.g.a. sitt upprivna sinnestillstånd. 

2. Specialiseringsgrad: Det finns inga speciella organisationer för enbart vårdnadsutredningar. 

Därmed är specialiseringsgraden och kompetensen beroende av den enskilde handläggarens 

erfarenhet och förmåga. Generellt måste gälla att specialiseringen gäller klienten och inte 

individen (aa., s. 68). Det är omöjligt att behandla klienter som unika individer och lösa alla 

deras problem. Enligt Wahlström är målen vaga och man arbetar främst utifrån ”ideologier” 

i den behandlande verksamheten (Wahlström, 1999, s. 13).  Detta kan också tolkas så att 

handläggarna har ett ganska stort handlingsutrymme som är ”etiskt intressant”.  

3. Tid per ärende: Enligt Johansson (Johansson 1997, s. 72) består ett direkt sammanhang mellan 

specialiseringsgrad och tidsåtgången: Ju klarare uppgiften är desto snabbare går den att 

handlägga och desto mindre kostar den därmed. Det finns, så mycket jag vet inom 

socialnämnderna inga enheter som är direkt specialiserade att genomföra vårdnadsutredningar. 

Ändå består nödvändigheten att begränsa kostnaden och därmed tidsåtgången. Nödvändigheten 

att begränsa tidsåtgången innebär därmed en begränsning också för möjligheterna att ta hänsyn 

till etiska synpunkter. Hur klar uppgiften är beror mycket på handläggarens kompetens. Varje 

enskild vårdnadsutredning är unik. 

4. Intresseinriktning: Intresseinriktning handlar enligt Johansson om att genom kontroll av 

klienten bevaka andras, framförallt allmänhetens intresse (Johansson, 1997, s. 74). Vid 

vårdnadsutredningar ska barnets bästa stå i fokus (Wahlström, 1999, s. 40). Dessutom måste 

hänsyn tas till föräldrarnas och det allmännas intresse. Rapporten påpekar att föräldrarnas 

intressen bäst tas tillvara genom handläggarens neutralitet eller opartiskhet (aa., s. 21). 

Allmänhetens intressen bevakas genom att begränsa tidsåtgången, vilket enligt min uppfattning 

bäst kan ske genom att strukturera samtalen. 
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5. Avstånd: Avståndet som även innebär skydd för tjänstemannen (Johansson 1997,s. 78) är litet 

i vårdnadsutredningar, han eller hon är utsatt för klientens emotionsyttringar som kan vara grova 

enligt rapporten. Att handla etiskt helt rätt när man själv blir bemött på ett helt oetiskt sätt kräver 

en hög grad av självkontroll. 

      Analysen enligt Johanssons modell av klientrelationens fem strukturella relationer tillåter 

följande slutsatser: Klientrelationen karaktäriseras av närhet utan motsvarande grad av direkthet. 

Detta innebär att klienten som individ genomgår en viss schematisering genom byråkratins 

regelverk. Han/hon blir förvandlat till en ”idealtyp”, en generalisering. Bara detta kan vara en 

anledning att klienten i sin känsliga situation tappar förtroendet för sin handläggare, som enligt 

Johansson (aa.) i denna situation befinner sig ”utanför etikens område”. Regelbundenheten inom 

en organisation svarar tillsammans med organisationens specialiseringsgrad för konstruktionen 

av klienten. Graden av specialisering på en enhet för individ och familj är säkert inte alltför snäv. 

Men handläggarna är ändå underkastad fundamentala krav på effektivitet och produktivitet.  

     Tänkbart är också att klienterna i sitt upprivna själsliga tillstånd har upplevd skillnaden i 

maktförhållandet gentemot sina handläggare extra starkt. Socialarbetarens balansgång mellan att 

vara både organisationsrepresentant och människa kan inom vårdnadsutredningar vara extra 

svårt. Empati kräver en viss tidsbegränsad subjektivitet, medan rollen som 

organisationsrepresentant kräver fullständigt objektivitet.  

 

Analys av rapportens diskursiva struktur enligt Faircloughs tredimensionella modell: 

1. Textnivå: En diskurs är en betydelsefixering inom ett större sammanhang, den är ”ett sätt att 

tala som ger betydelse åt upplevelsen utifrån ett bestämt perspektiv (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 72). Rapporten ”Bemötande i socialtjänsten” vill ge betydelse åt klienters 

upplevelse utifrån ett perspektiv som kallas etiskt. För kopplingen till etik står det såkallade 

kvalitetsbegreppet. Samtidigt vill rapporten ge betydelse åt socialsekreterarnas agerande. 

Därmed försöker rapporten konstruera socialarbetares identitet. 

     Diskurser konstrueras lingvistiskt genom texters formella drag, inklusive vokabulär och 

grammatik (aa., s. 75). Rapporten visar, när den inte återger klienternas egna ord som kan vara 

enkla eller t.o.m. grova en hög grad av nominalisering, där substantiv ersätter hela processer. 

Ordvalet och därmed genren är byråkratisk, hör till en byråkratisk diskursordning. Detta 

understryker modalitetens genomgående höga grad av instämning med det sagda (affinitet). 

T.ex.: ”Det blir väsentligt att från handläggarens sida göra moraliska ställningstaganden, och 

vara medveten om vilka de är och vilket genomslag de får” (Wahlström, 1999, s. 9). Textens 

lingvistiska konstruktion visar inte tecken på manipulativitet genom exempelvis utelämnande av 
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agenten och passiv verbform. Författaren försöker inte att övertala, men är själv helt övertygad 

av sina framföranden (hög affinitetsmodalitet). 

     2. Den diskursiva praktikens nivå: Rapporten är en särskild utgåva av en C-uppsats för 

Länsstyrelsen i Västerbottens län. Länsstyrelser är tillsynsmyndigheter för socialnämnderna. 

Socialkonsulenterna på Länsstyrelsen hade fått många samtal från klienter som klagat på dåligt 

bemötande, klienterna hade känt sig kränkta och upplevd att de blivit orättvist behandlade (aa.,s. 

2). Rapportens interdiskursivitet består huvudsakligen av en blandning av en subjektiv 

upplevelsediskurs (klienternas) och en förvaltningsdiskurs ur ett ”kvalitets-” eller ”etiskt” 

perspektiv. En juridisk diskurs, ”som grundlägger klienternas rättssäkerhet i förhållande till 

socialtjänsten” (aa.,s. 34) tas till hjälp för att understryker klienternas anspråk på en etiskt rätt 

behandling. Det är anmärkningsvärt att det förekommer en explicit objektifiering av 

handläggarna i rapporten (aa., s. 7): ”I socialtjänsten blir redskapen man använder i arbetet de 

anställda handläggarna. Därför blir egenskaper hos handläggarna av stor betydelse för hur arbetet 

i organisationen fortlöper. Till exempel så blir moraliska överväganden en viktig del i 

arbetsprocessen”. Här utelämnas agenten genom att gömmas bakom ordet ”man”. Vem är ”man” 

som ”använder” handläggaren som ”redskap”?  Formuleringen kan med hänvisningen till Kants 

kategoriska imperativ att en människa bara kan/bör vara mål och inte medel upplevas som oetisk. 

Det är anmärkningsvärt att en rapport vars uttalade mål är att diskutera etik i socialt arbete bryter 

mot en av västerlandets mest elementära etiska grundregler. Enbart ett handlande subjekt kan 

dessutom handla etiskt, menar jag. Vem är alltså agenten som handlar etiskt?  

     3. Den sociala praktikens nivå: Den lingvistiska konstruktionen i ovannämnda mening 

hänvisar till att ”moraliska överväganden”, alltså etik ”förordnas” som en önskvärd egenskap 

ungefär som en läkare förordnar en kur eller en behandling. Etik i formen ”kvalitet i bemötande” 

förordnas till de till instrument degraderade tjänstemännen. Avslutningsvis heter det i rapporten: 

”Ett kännetecken för människobehandlande organisationer är att verksamhetens mål ofta är 

otydliga och vaga” (aa., s. 8), alltså blir ”Ideologier viktigare än tekniken” (aa.). Med 

”ideologier” menas här de enskilda handläggarnas individuella sätt att lösa de komplexa problem 

de möter i vårdnadsutredningar. 

    I teoriavsnittet skriver Wahlström (aa., s. 7) att ”det blir väsentligt att studera hur 

organisationen påverkar hela den process som leder fram till resultat”. Men organisationens roll 

undersöks ingenstans i rapporten. Det är uteslutande ”gräsrotsbyråkraterna”, tjänstemännen som 

står lägst i hierarkin som kritiseras. Rapportens uttalade avsikt tycks vara att skapa mera 

jämlikhet och jämnare maktförhållanden mellan olika samhällsgrupper, mellan klienter och 

socialsekreterare. Men detta är bara sken. Klienters subjektiva upplevelser återges, men 
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ifrågasätts inte. Det som ifrågasätts utan en analys på organisationsnivå är bara tjänstemännens 

agerande. Rapportens betydelseskapande funktion som diskurs är att reproducera och förstärka 

bestående ojämlika maktförhållanden genom att bekräfta och förstärka socialsekreterarnas 

ställning som det lägsta skiktet i organisationshierarkin. Detta är rapportens ideologiska effekt. 

 

5.2.2. Analys av rapporten om sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten 

Personer med en annan sexuell identitet än majoriteten av befolkningen delar med t.ex. 

funktionshindrade en bestående och oföränderlig utsatthet och marginalisering. Deras identitet är 

avvikande i majoritetens ögon. I september 2003 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att 

kartlägga i vilken mån en persons sexuella läggning kan påverka kvaliteten av bemötandet inom 

socialtjänsten. Socialstyrelsen hade samråd med organisationerna Ombudsmannen mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), Riksföreningen för sexuellt 

likaberättigande (RFSL), Riksförbundet ekumeniska grupper för kristna homo- och bisexuella 

(Riks-EKHO), Svenska Kommunförbundet och Föreningen Sveriges socialchefer. Enligt en 

studie av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI), på uppdrag av 

Folkhälsoinstitutet, uppskattas andelen människor med homosexuella känslor och/eller 

erfarenheter till omkring tio procent av befolkningen i åldern 16-79 år. Andelen är högre bland 

kvinnor än män. 

      Enligt Socialstyrelsens utredning beror dåligt bemötande av homosexuella i socialtjänsten 

snarare på dålig kompetens än illvilja. Enligt rapporten utgår personal inom socialtjänsten i de 

flesta kontakter från att alla lever ett heterosexuellt liv. Bristande observans ska vara den 

vanligaste orsaken till att homo-, bi- eller transsexuella bemöts dåligt i socialtjänsten. De upplevs 

av handläggarna som ”osynliga”, enligt Socialstyrelsens rapport. Enligt rapporten beror mycket 

på ovana eller på organisationernas rutiner, exempelvis står på blanketterna för ansökan om 

försörjningsstöd fortfarande mest ”Kvinnans namn och mannens namn”. Enligt rapporten kan 

dåligt bemötande även uppträda som direkt nedlåtande eller kränkande attityd, t.ex. när en 

socialsekreterare ifrågasätter en samkönad relation. Rapporten nämner också dokumenterade fall 

av diskriminerande särbehandling inom hemtjänsten, t.ex. att ett vårdbiträde vägrar att hjälpa 

homo- eller bisexuella. 

 

Analys av den icke-diskursiva strukturen enligt Johanssons modell 

Johanssons modell av klientrelationens fem strukturella dimensioner omfattar den icke- 

diskursiva delen av social interaktion, den som är förhållandevis oföränderligt. 
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1. Regelbundenhet: Klientrelationen karakteriseras enligt Johansson (Johansson, 1997, s. 62) av 

närhet utan motsvarande grad av direkthet. Problemet med regelbundenheten ligger i 

förhållandet mellan likabehandling och individuella hänsynstaganden. Personer med en från 

majoriteten avvikande sexuell identitet kan därmed inte principiellt förutsätta att bli identifierade 

om det inte direkt berör deras ärende som klient.  

2. Specialiseringsgrad: Ifall klienten kommer i kontakt med en organisation som är specialiserad 

på den specifika problematiken som kan vara förbunden med HBT- personers situation 

motsvarar klientens roll hennes roll som individ och handläggarens kompetens borde vara 

tillräckligt hög för att ge rätt bemötande. 

3. Tid per ärende: Socialt arbete inom en myndighet eller organisation innebär masshantering av 

människor (aa., s. 72). Detta är ett skäl att HBT-personer inte principiellt kan räkna med att bli 

identifierade och därmed etiskt rätt bemötta om de inte själva identifierar sig. 

4. Intresseinriktning handlar enligt Johansson om att tjänstemannen måste bevaka allmänhetens 

intresse gentemot klientens intressen. HBT- personer kan därför inte principiellt kräva 

särbehandling p.g.a. sin läggning. 

5. Avstånd: Ifall handläggaren bara har telefon- eller skriftlig kontakt med en klient kan det vara 

ännu svårare eller helt omöjligt att identifiera denne. 

Analys av rapportens diskursiva struktur enligt Faircloughs tredimensionella modell

1. Textnivå: Analysen av transitivitet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 87) undersöker hur 

händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt. När texten 

använder passiv form, utlämnas agenten (aa.). Därmed framstår den beskrivna händelsen som ett 

slags naturfenomen, där ingen agent kan ställas till ansvar. Rapporten använder passiv form och 

därmed en låg transitivitet nästan genomgående. Den låga transitiviteten förstärks genom flitigt 

användande av ordet ”man” i uttryck som ”man borde”, ”man kan”. Språket blir därmed 

opersonlig och förstärker intrycket att ingen agent är direkt ansvarig. 

    Ett annat språkligt drag som bidrar till att frånta agenten ansvaret, lägger vikt vid effekterna 

och bortser från de handlingar och processer som ledde fram till dem (aa.) är nominalisering där 

ett substantiv ersätter hela processen. Den föreliggande rapporten visar många exempel på 

meningar som nästan uteslutande består av uppradade substantiv som är sammanlänkand bara av 

de nödvändigaste verb och adjektiv, t.ex.: ”För att få en uppfattning om och hur kommunerna har 

uppmärksammat den sexuella läggningens betydelse för bemötandet i socialtjänsten fick alla 

länsstyrelser besvara några frågor” (Landelius & Remaeus, 2004, s. 29). Analysen av modalitet 

fokuserar på talarens grad av instämmande i en sats (Winther Jörgensen & Phillips, s. 87). 

Modaliteten i rapporten är skiftande, den blandar utsagor med högt anspråk på objektivitet och 
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sanning med sådana med lågt instämmande eller affinitet, t.ex.: ”Det kan finnas anledning att se 

över blanketter och mera systematiskt förändra rutinerna” (Landelius & Remaeus, 2004, s. 30). 

Valet av modalitet får enligt Winther Jörgensen & Phillips (s. 88) konsekvenser för diskursens 

konstruktion av sociala relationer, kunskaps- och betydelsesystem. En modalitet med låg grad av 

instämmande används i rapporten oftast när möjligheter att förverkliga etiska mål diskuteras. 

Därmed konstrueras ett kunskapssystem där prioriteten att ta initiativ är ganska låg och agenten 

förblir anonym. 

     2. Den diskursiva praktikens nivå: Diskursiv praktik handlar enligt Winther Jörgensen & 

Phillips om de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten (s. 74). 

Rapporten är producerad i Socialstyrelsens regi och på uppdrag av regeringen och har till uttalat 

syfte ”att göra socialtjänsten uppmärksam på och medveten om frågeställningarna” (Landelius & 

Remaeus, 2004, s. 3). Dessutom ska den kunna ”utgöra underlag för myndighetens 

ställningstaganden” (aa., s. 2). Rapporten ska vara en ”lägesbeskrivning” (aa.), detta innebär att 

den  kommer att användas, d.v.s. ”konsumeras” i beslutsfattande syfte inom socialstyrelsen. 

Dessutom är den troligen tänkt att läsas av enskilda tjänstemän inom myndigheter och 

organisationer som bedriver socialt arbete.  

Interdiskursivitet fokuserar på hur olika diskurser ur olika diskursordningar blandas i en text. 

Intertextualitet analyserar hur texter bygger på tidigare texter inom samma domän eller 

diskursordning. Låg interdiskursivitet är enligt Fairclough ett tecken på reproduktion av det 

bestående, en hög grad av interdiskursivitet kan tolkas som tecken på förändring (aa., s. 87). 

Rapporten ”Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten” uppvisar en genomgående hög 

grad av interdiskursivitet. Den sammanställer en förvaltningsdiskurs, en socialpolitisk diskurs, en 

jämställdhetsdiskurs för personer med avvikande sexuell identitet, en förvaltningsteknisk diskurs 

(Landelius & Remaeus, 2004, s. 7), en utbildnings- och professionalitetsdiskurs i socialt arbete 

(aa., s. 8), en etisk diskurs eller en upplevelsediskurs inom den etiska diskursordningen (aa., s. 

9), en toleransdiskurs, en identitetsdiskurs för HBT-personer (aa., s. 11), en nationell 

antidiskrimineringsdiskurs (aa., s. 12), en diskurs om psykisk hälsa utifrån HBT-personers 

situation (aa., s. 17), en juridisk jämställdhetsdiskurs (aa., s. 18) och en juridisk-historisk 

jämställdhetsdiskurs (aa., s. 19). Graden av interdiskursivitet är hög vilket kan tolkas som ett 

tecken på att graden av social förändring som eftersträvas med texten är hög.  

     3. Den sociala praktikens nivå: Denna del av analysen undersöker textens och den diskursiva 

praktikens förhållande till den sociala praktiken som den är en del av. Relationerna mellan den 

diskursiva praktiken och diskursordningen som den ingår i ska klarläggas (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 90). Diskursordningen är ”summan av de diskurstyper som används inom en 
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social institution eller en social domän” (aa., s. 73). Den sociala institutionen vars diskursordning 

diskuteras i rapporten är socialtjänsten tillhörande domänen socialpolitik. Det kan konstateras att 

den diskursiva praktiken i föreliggande rapport försöker transformera den bestående 

diskursordningen genom hög interdiskursivitet så att det skapas social förändring. Den 

avslutande frågan måste bli om den diskursiva praktiken har ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenser. Det ska frågas om den diskursiva praktiken förstärker och döljer ojämlika 

maktförhållanden i samhället eller om den ifrågasätter de bestående maktpositionerna (aa., s. 90). 

    Det är den förvaltningstekniska diskursen som genomgående dominerar över de andra 

diskurserna som kan räknas till den etiska eller den socialpolitiska diskursordningen. Rapportens 

språk är förvaltningsspråk. Förvaltningsdiskursen intar en hegemonisk ställning vilket innebär att 

Socialstyrelsen i regeringens uppdrag lägger fast betydelsen av den etiska diskursens inverkan på 

den socialpolitiska. Rapporten verkar ideologiskt enligt Faircloughs uppfattning att ”ideologi är 

en praktik som opererar i betydelseproduktionsprocesser i vardagen, varigenom betydelse 

mobiliseras för att upprätthålla maktrelationer” (aa. s. 79).  

    Rapporten visar tydliga tecken på att verka ideologiskt enligt denna definition: Kritik mot 

etisk inkompetens riktas i rapporten enbart mot enskilda tjänstemän (Landelius & Remaeus, 

2004, s.23, 24, 27). Därmed läggs ansvaret för förverkligandet av de normativa etiska kraven 

som en ytterligare arbetsbörda på de enskilda socialsekreterarna. Ingen aktör framstår som 

ansvarig, förutom tjänstepersonalen längst ner i organisationshierarkin. 

   Den avslutande frågan måste bli om rapporten med sin höga interdiskursivitet verkligen kan 

och vill förändra den sociala praktikens utveckling mot en starkare realisering av etiska mål eller 

om etik bara används som ideologi för att dölja och förstärka de bestående maktförhållanden. 

Min slutsats är att den sociala funktionen av denna rapport om bemötande och etik snarare är att 

dölja de verkliga maktförhållandena än att bidra till förverkligande av etiska mål i socialt arbete 

och större jämlikhet mellan olika grupper. 

 

 

5.2.3. Analys av rapporten om bemötande av personer med funktionsnedsättningar 
Bemötande har enligt rapporten blivit en viktig handikappolitisk fråga. Den betraktas som ”del 

av den psykosociala tillgängligheten för människor med funktionshinder” (Krantz & Larsson, 

2003, s. 5). Bemötandeutredningen (Prop. 1999/2 000:79, i aa., s. 9) riktade kritik mot bl.a. 

Försäkringskassan. Krantz och Larsson (2003) redovisar i en rapport från ett projektarbete i 

konferensform hur representanter från handikapporganisationer, Försäkringskassan och 
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forskning  b.l.a.  formulerade ”synen på hur bemötande av funktionshindrade konstrueras” (aa., 

s. 47). Följande faktorer anförs i Krantz och Larssons rapport som orsaker för dåligt bemötande: 

Stress, brist på kunskap, tidsbrist, förväntningar, dålig förberedelse, negativa erfarenheter, dålig  

eller felaktig information.  

      

Analys av den icke-diskursiva strukturen enligt Johanssons modell 

1. Regelbundenhet: När tjänstemannen handlägger ett ärende enligt gällande regelverk 

befinner han sig utanför moralens område. Det spelar ingen roll om klienten har ett 

funktionshinder eller inte. 

2. Specialiseringsgrad: Inom en organisation som är specialiserad på att möta klienter med 

funktionshinder kan klienten vänta sig ett mera individanpassad bemötande. Detta är dock 

primärt en fråga om organisationsstruktur, inte om etik. 

3. Tid per ärende: Att handläggare måste arbeta under tidspress är oundvikligt och kan leda till 

stress och därmed sämre bemötandekvalitet även för personer med funktionshinder (Krantz & 

Larsson, 2003, s. 67). 

4. Intresseinriktning: Socialarbetaren är, också gentemot klienter med ett funktionshinder alltid 

både servicegivare och kontrollant. Detta kan av klienten, beroende på hans förväntningar 

möjligen tolkas som dåligt bemötande. 

5. Avstånd: Att en LSS-handläggare eller en handläggare på försäkringskassan inte möter sina 

klienter ansikte mot ansikte är vanligt. Kvaliteten eller etik i bemötandet ligger då mest i en 

korrekt handläggning enligt regelverket. 

 

Analys av rapportens diskursiva struktur enligt Faircloughs tredimensionella modell 

1. Textnivå: Språket i rapporten ”Kvalitet i bemötande” är neutral, den återger sakligt det som 

har hänt under projektets gång, försöker inte att förmedla ett ”budskap”. Analysen av 

transitiviteten visar att alla händelser och processer är förbundna med subjekt och objekt. Det 

finns nästan inga fall där agenten är utelämnat. Det förekommer inte heller uppradanden av 

substantiv, nominaliseringar, där substantiv ersätter hela processen som kan vara ett tecken på att 

verkligheten kamoufleras.  

    Modaliteten, talarens grad av instämmande håller sig på en jämn nivå genom hela rapporten. 

Modalitetsnivån är genomgående ”sanningsnivån”. Talaren instämmer i sitt påstående, men 

försöker inte att övertala eller påverka. Det finns inga dolda budskap eller försök till suggestioner 

som kunde avläsas textens struktur. Den har inga manipulativa drag. Texten varvar de 

anspråkslösa beskrivningar av det som hände och sades i seminarierna och föreläsningarna med 
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regelbundet återkommande statistik om de olika deltagargruppernas grad av instämmande med 

eller godkännande av gruppernas syfte.      

     Det visar sig att representanterna av de funktionshindrade alltid var mest positiva inställda 

mot de gruppaktiviteter de hade deltagit i, försäkringskassans representanter var mest kritiska 

medan de kommunanställda konferensdeltagarna jämt höll mitten. Handikapporganisationernas 

medlemmar har tydligen upplevt det positiva och nya i att kunna göra sin röst hörd medan 

försäkringskassans representanter möjligen har upplevd de etiska kraven som en ytterliggare 

börda och sin inbundenhet i organisationen som ett hinder för deras förverkligande (Krantz & 

Larsson, 2003, s.  44). Ansvaret och därmed bördan för förverkligande av etiska mål läggs också 

i denna rapport mest på den enskilde tjänstemannen och inte på organisationen eller 

socialpolitiken: ”Bemötandets praktik är ett väldigt svårfångat fenomen. Det finns många olika 

personliga, såväl som organisatoriska definitioner av, och synsätt på, begreppet bemötande. En 

gemensam nämnare är dock att det i väldigt stor utsträckning handlar om kärnan i den sociala 

verkligheten” (aa., s. 45). Genom att definiera bemötandet som ”kärnan i den sociala 

verksamheten” läggs en stor del av ansvaret för förverkligande av etiska mål på 

gräsrotsbyråkraterna. 

     2. Den diskursiva praktikens nivå: Texten är producerad som en utgivning av HAREC, 

Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning vid Lunds universitet. Den är en 

vetenskaplig, akademisk diskurs och troligen producerad för att huvudsakligen konsumeras av 

andra forskare.   

Det förekommer nästan ingen ”dramatik”, ingen kamp eller konfrontation mellan olika 

diskursordningar om dominans eller hegemoni. Den befintliga variationen av diskurstyper och 

genrer i rapporten kan utan problem inordnas under diskursordningen ”kvalitet i bemötande” 

eller ”etik i socialt arbete”. Följande diskurser kunde identifieras: En personlig upplevelsediskurs 

om bemötande ur ett klientperspektiv (aa., s. 16) en diskurs om etik eller kvalitet i bemötande 

(aa. ,s. 32), en diskurs om kunskapsproduktion om funktionshinder (aa., s. 34), en diskurs om 

attityder, värderingar och etik (aa., s. 54), en historisk diskurs om marginalisering av 

funktionshindrade (aa., s. 57), en internationell och nationell medborgarrättsdiskurs för 

människor med funktionshinder (aa., s. 58), en psykologisk diskurs om kommunikation (aa.,s. 

64), en professionalitetsdiskurs för handläggare utifrån klientmötet (aa., s. 68) och en diskurs om 

ett organisations- och strukturellt perspektiv på bemötande (aa., s. 76). Det förekommer en 

”kolonialisering” av välfärdsdiskursen genom en marknadsdiskurs: ”Dieters försök att knyta 

samman sin föreläsning genom att presentera bilden av vad han benämnde ”kunden i fokus” 

ledde till en del diskussioner ”(aa., s. 43). Brukarna betecknades som ”kunder” av den ”tyngsta” 
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föreläsaren om etik. Rapportens relativ ringa grad av interdiskursivitet tillåter slutsatsen att det 

bara sker mindre förändringar i diskursordningen och därmed också i den sociala praktiken. 

     3. Den sociala praktikens nivå: Denna del av analysen ställer frågan efter det ”nät av 

diskurser” (aa., s. 90) som den diskursiva praktiken ingår i. Alla förekommande diskurser kan 

inordnas i diskursordningen ”kvalitet i bemötande” eller ” etik i socialt arbete”. Enligt 

Fairclough (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90) bör frågan ställas efter de ”institutionella 

och ekonomiska betingelser för den ifrågavarande diskursiva praktiken” (aa.). Den institutionella 

betingelsen är att den enskilde tjänstemannen, ”gräsrotsbyråkraten” har genom sitt 

handlingsutrymme en viss frihet att tolka och att uppträda och inom dessa ramar förverkliga 

etiska mål. De ekonomiska betingelserna är knappa och krympande resurser p.g.a. av ett 

hårdnande samhällsklimat. Alla föreläsare och diskussionsgruppsledare var etniska svenskar. 

Även en introduktion till Islam hölls av en etnisk svensk (aa., s. 83). Anhöriga till etniska 

minoriteter fanns inom projektet bara bland representanterna för de funktionshindrade (aa., s. 

84). Rapporten som diskurs reproducerar snarare bestående maktförhållanden än att bidra till en 

större jämlikhet mellan samhällets olika grupper. Detta kan avläsas av rapportens relativ låga 

interdiskursivitet och av det faktum att temat etik återigen används för att enbart slå ner på 

gräsrotsbyråkraternas agerande. 

 

      

 5.2.4. Analys av rapporten ”Yrkesetik - hur klienten upplever socialtjänsten” 

Den undersökta skriften är producerad av en dansk författare och socialarbetare som är verksam 

som kursledare för olika klientgrupper i socialtjänsten. Kursernas mål kan sammanfattas med det 

välkända begreppet ”empowerment”. Kursdeltagarna, t.ex. äldre ska lära sig att kunna ta sig ut ur 

resignation och passivitet. I förordet till den svenska utgåvan berömmer prof. Sune Sunesson 

från Socialhögskolan, Lunds Universitet författaren för sin ”originalitet”. Författaren 

argumenterar i anslutning till existens- (Lögstrup) och samhällsfilosofiska (Ofstad) tankegångar 

för att göra klientens röst mera hört inom socialt arbete och riktar stark kritik mot 

”arbetsplatskulturen” inom de statliga organisationer som sysslar med socialt arbete. 

 

 Analys av den icke – diskursiva strukturen enligt Johanssons modell

1. Regelbundenhet: Författaren betecknar som ett etiskt ideal att klienten kan uppleva 

socialsekreteraren som sin ”väninna” (Flindt-Pedersen, 1994, s. 24). En sådan förståelse av 

yrkesetik är omöjligt att förena med regelbundenheten i en byråkrati. Att författarens syn på 

yrkesetik är omöjligt att förverkliga i bestående organisationer blir ytterliggare tydligt i följande 
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mening: ”Det ideella kravet ska få oss att hela tiden se vårt arbete på ett nytt sätt. Det ska få oss 

att bryta med rutiner och traditioner när det är nödvändigt” (aa., s. 26). En sådan kreativ, 

”nytänkande” hållning är inte genomförbar på en arbetsplats. 

2. Specialiseringsgrad: Arbetsuppgiften hänför sig enligt Johansson uttryckligen till klienten och 

inte till individen (Johansson, 1997, s. 68). Den föreliggande rapporten är inte heller beredd att 

acceptera denna oundvikliga byråkratiska norm: ”Ingen kan bestrida att det är viktigt att ha 

respekt för den enskilda människan, att ta hänsyn till alla sidor i hennes verklighet” (Flindt-

Pedersen, 1994, s. 37). 

3. Tid per ärende: Rapporten berör inte denna dimension av socialt arbete. 

4. Intresseinriktning: Rapporten berör inte heller denna dimension explicit men den har en 

genomgående tendens att tränga bort och inte vilja se socialsekreterarens roll som kontrollant till 

förmån för socialarbetarens stödjande och rådgivande roll. 

5. Avstånd: Rapporten propagerar uteslutande för situationsanpassad klientservice, för närhet. 

Den tar inte hänsyn till att avstånd även kan innebära skydd för de anställda. Författaren kräver 

”viljan till att uppleva och dela andras lidanden” (aa., s. 22). En sådan hållning skulle leda till 

utbrändhet på kortaste tid. 

     Rapporten verkar inta en principiell negativ hållning till att socialt arbete utförs i 

organisationer med byråkratisk karaktär. Detta blir tydligt i följande mening: ”Jag har varit inne 

på att en arbetsplatskultur som är präglad av opersonlighet passar in i en traditionell byråkratisk 

struktur. Denna tradition måste brytas” (Flindt-Pedersen, 1994, s. 62). 

 

Analys av rapportens diskursiva struktur enligt Faircloughs tredimensionella modell 

1. Textnivå: Undersökningen av hur den föreliggande rapporten förverkligar den behandlade 

diskursen om yrkesetik för socialt arbete textuellt visar att rapporten är präglad av en 

genomgående hög grad av ”affinitet”, av instämmande med sina påståenden. Rapporten har en 

genomgående hög affinitetsmodalitet. På flera ställen används ordet ”vi” på ett sätt som 

förespeglar en gemenskap mellan socialsekreterare och klient och/eller mellan författare och 

läsare: ”Vi kan uppleva att vi blir bemötta med tillit och vi kan uppleva att vi blir bemötta med 

misstro” (aa., s. 15). Detta är säkert sant, men måste alltid tolkas i förhållande till en konkret 

situation. Författaren avleder snarare en ”etisk” regel att ”vi” alltid skall bemöta alla klienter med 

”tillit”. Ett annat exempel finns i följande mening: ”Men vi kan inte undvara detta begrepp 

(”barmhärtighet”) som en beteckning för ett grundläggande engagemang (aa., s. 22). Här måste 

det invändas att det kan finnas många andra möjligheter att grunda ett engagemang på än just 

”barmhärtighet”. Texten använder sig också av överdrifter och generaliseringar: ”De anställda 
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inom den sociala sektorn är präglade av en känsla av att deras arbete inte lyckas” (aa., s. 73). Jag 

tror inte att författaren har frågad alla anställda i den sociala sektorn. Annars borde det har 

redovisats. ”Det sociala arbetet kan inte jämföras med ett jobb på en fiskerifabrik” (aa., s. 23) är 

en polemiserande karikatyr av socialt arbete som masshantering av människor. Här är den 

suggererade andemeningen: Utan ”barmhärtighet” är socialt arbete jämförbart ett jobb på en 

fiskerifabrik. Läsaren skall på detta sätt bli tvungen att acceptera ”barmhärtighet” som en etisk 

norm för socialt arbete för att kunna få behålla sin självuppfattning och därmed sin identitet som 

socialarbetare.  

     2. Den diskursiva praktikens nivå: Rapporten uppvisar en genomgående hög nivå av 

interdiskursivitet och intertextualitet. Detta är enligt Fairclough ett tecken på förändring 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 87). Diskursiv praktik kan ses som en kamp om 

dominans mellan de inblandade diskurser eller som en ”förhandlingsprocess vari man skapar 

betydelsekonsensus” (aa., s. 80). Den diskursiva praktiken i föreliggande rapport har en tydlig 

karaktär av kamp mellan de inblandade diskurserna.  

    Författaren väljer ett utgångsperspektiv utanför den vetenskapliga diskursordningen: ”I varje 

möte mellan människor händer något. Krafter byggs upp eller krafter bryts ner” (Flindt-

Pedersen, 1994, s. 15). ”Som människor kan vi inte undgå att påverka varandra” (aa.). Att tala 

om inte närmare definierade ”krafter” kan betecknas som en energetisk diskurs som kan räknas 

till en ”nyandlig” eller ”new-age”-diskursordning.  Ord som ”tillit” och ”misstro” (aa., s. 15) kan 

inte heller utan vidare räknas till en byråkratisk eller socialpolitisk diskursordning som socialt 

arbete måste räknas till. 

     Med orden: ”Vi är varandras värld och skapelse. Därmed är det givet att det i den mänskliga 

livssituationen finns ett inbyggt etiskt krav att vi ska ta vara på varandra” (aa. ,s. 15) 

konfronteras en subjektivistisk och idealistisk etisk diskurs som hör till domänen (livs-) filosofi 

med en diskurs om socialt arbete som hör till domänen socialpolitik. Affinitetsmodaliteten är så 

hög att man kan tala om ett ”kolonialiseringsförsök” av diskursen om socialt arbete genom den 

filosofiska. I den danske filosofen Lögstrups tankegångar om de ”suveräna livsyttringarna” (aa., 

s. 20) försöker en existensfilosofisk diskurs vinna dominans över det sociala arbetets 

diskursordning. Den existensfilosofiska diskursen uppfattar en inneboende godhet i människan 

som naturgivet: ”I obarmhärtigheten ödelägger vi själva livsutvecklingen.” Detta låter rimligt 

men är tyvärr önsketänkande. (Den bistra) sanningen är: I obarmhärtigheten ödelägger vi först 

och främst den andres livsutveckling, kanske också den egna, men inte nödvändigtvis. Ordet 

”barmhärtighet” som tar en central ställning i rapporten måste ursprungligen räknas till en 

religiös diskursordning, som därmed också försöker att kolonialisera diskursen om socialt arbete. 
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     3. Den sociala praktikens nivå: Under rubriken ”den dolda disciplineringens former” skriver 

författaren: ” I det ögonblick som professionaliseringen genomtränger det sociala arbetet 

upplever klienten att den anställdes förslag och argument har mycket litet att göra med hennes liv 

och verklighet. Och när det handlar om inflytande eller medansvar på en institution, upplever 

klienten att den anställde inte vill, att klienterna ska lägga sig i eller vara aktiva. I båda fallen 

slutar det med antingen att klienten blir handlingsförlamad och passiv, eller att han reagerar med 

vrede och aggressivitet” (Flindt-Pedersen, 1994, s. 60). Det verkar att författaren utgår från ett 

enbart negativt maktbegrepp, jämförbar Van Dijks maktbegrepp (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s. 95). Allt utövande av makt, även det som är präglad av professionalisering och 

nödvändigtvis utövas i yrket uppfattas som förtryck (aa. s. 60) som klienten antingen försöker att 

gå emot eller dyker under för. Författaren utgår tydligen från ett abstrakt jämlikhetsideal där 

tjänstemän och klienter ska mötas som jämlika i alla avseenden. Om detta motsvarade 

verkligheten hade klienterna aldrig blivit klienter. Klienterna har, inom den bestående 

samhällsstrukturen uppnådd en sådan grad av hjälplöshet eller icke-funktionalitet att de behöver 

söka hjälp och kanske korrektur hos andra som har resurser för detta och därigenom är dem 

överlägsna. Socialarbetare förbinder överlägsenhet med en beredskap att hjälpa. Beredskapen att 

hjälpa i kombination med resurser att kunna göra detta är ett resultat av just 

professionaliseringen. Utövande av makt som är präglad av yrkeskompetens och 

professionalisering är ingen ”dold disciplinering” utan är ett uttryck för den icke-diskursiva 

samhällsstrukturen. Det som författaren beskriver som ”dold disciplinering” skulle jag kalla 

samhällets givna maktstruktur. Författaren tolkar ”upprätthållandet av disciplineringen” (s. 61) 

som ”uttryck för vanmakt” (aa.). En sådan tolkning av socialarbetarnas bidrag till 

upprätthållande av den bestående samhällsordningen är bara möjligt utifrån en idealistisk 

ståndpunkt utanför denna samhällsstruktur. Socialt arbete utförs i organisationer som är en del av 

det bestående samhället och som ska bidra till dess upprätthållande. Rapporten propagerar 

snarare för en form av social utopi än att bidra till diskussionen om etik i socialt arbete.  

     Enligt Fairclough står diskurser (betydelseskapande texter) i ett dialektiskt (ett ömsesidigt 

påverkansförhållande) med den icke-diskursiva samhällsstrukturen (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000, s. 68) som också speglar sig i diskurser. Den föreliggande rapporten vill inte ta 

hänsyn till att en sådan social struktur, som är svårt att påverka existerar. Rapporten behandlar 

samhällsstrukturen som om den var en del av diskursen. Därför kan rapporten inte heller ingå ett 

dialektiskt förhållande till samhällsstrukturen. Rapporten tar inte hänsyn till att samhällets 

sociala praktik är ”fast förankrad i och orienterad mot verkliga, materiella sociala strukturer” 

(aa., s. 68). Rapporten använder etik mest för att underbygga egna positioner. Den kommer inte 
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att påverka samhällsutvecklingen som en drivande kraft därför att den inte ingår ett verkligt 

dialektiskt förhållande med samhällsstrukturen. 

 

 5.3. Sammanfattning 

Den ideologiska effekten av diskursiva praktiker är att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper (Winther Jörgensen & Phillips, 2000., s. 69). 

Diskurs och därmed också etik verkar alltid ideologiskt och de ideologiska effekterna måste 

undersökas. De fyra rapporterna om etik och bemötande i socialt arbete har gemensamt att etik 

används i dem i ideologiskt syfte för att reproducera ”gräsrotsbyråkraternas” position längst ner i 

den byråkratiska hierarkin. 

     Rapporten om bemötande i vårdnadsutredningar ger ett tydligt exempel på hur etik kan 

användas för att kamouflera verkligheten och skapa en falsk identitet. Rapportens explicita syfte 

är bidra till högre etisk kvalitet i socialt arbete. Rapporten bryter dock mot en av de viktigaste 

grundreglerna inom den västerländska moraletiska traditionen, Kants kategoriska imperativ 

genom en objektifiering av handläggarna. Därmed bidrar den till förtryck, vilket är en omoralisk 

handling. Rapporten försöker även att konstruera en falsk identitet för handläggarna genom att 

ge dem ansvaret att leva upp till etiska ideal utan att ta hänsyn till handläggarnas strukturella 

inbundenhet. Rapporten verkar i hög grad ideologisk men betecknar i sin tur handläggarnas sätt 

att anta sig problemen som ”ideologi”. Därmed försöker den även att förvränga 

ideologibegreppet. Ideologibegreppet är bara meningsfullt på strukturell nivå. 

     Rapporten om sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten lägger en dimridå över 

rådande ansvarsförhållanden genom att använda sig av en särskild hög grad av nominalisering. 

Genom en mycket hög grad av interdiskursivitet försöker den samtidigt väcka intrycket att bidra 

till positiv förändring mot jämlikare maktfördelning. Den förvaltningstekniska diskursen 

dominerar dock över den etiska och socialpolitiska i en sådan hög grad att rapportens verkliga 

funktion blir att befästa denna dominans snarare än att bidra till förverkligande av etiska mål. 

     Rapporten om bemötande av personer med funktionsnedsättningar är den som uppvisar minst 

ideologiska effekter men den har heller inga anspråk på att bidra till social förändring. Den 

bekräftar dock gräsrotsbyråkraternas ställning längst ner i hierarkin och bidrar till skapandet av 

en falsk identitet för gräsrotsbyråkraterna genom att lägga ansvaret för etik huvudsakligen på 

individnivå och på handläggarna. 

     Rapporten ”Yrkesetik – hur klienten upplever socialtjänsten” uppvisar de högsta anspråk på 

att bidra till social förändring mot jämnare maktförhållanden. Detta bekräftas genom textens 

höga grad av interdiskursivitet. Rapporten uppvisar dock exempel på ovetenskapligt tänkande, 
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polemik och obekräftade generaliseringar. Den tar så lite hänsyn till den strukturella verkligheten 

att den till sist inte alls kan bidra till social förändring utan bara kan betraktas som social utopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och diskutera moral och etik och i socialt arbete. 

Mina frågeställningar har varit: 

1.: Vilken är etikens roll i socialt arbete? 

2.: Bidrar etik i socialt arbete till att skapa jämnare maktförhållanden i samhället? 

3.: Hur beskrivs och hanteras frågorna om etik i fyra rapporter om bemötande och etik i socialt 

arbete? 

I detta kapitel kommer jag att sammanfattande svara på mina frågeställningar. 

Etik i socialt arbete måste diskuteras i ett helhetsperspektiv. Det vore fel att bara fokusera på den 

enskilde socialarbetarens etiska prestationer. Det är nödvändigt att vara medveten om att den 

offentliga diskussionen om etik kan användas för att dölja verkliga missförhållanden.  

     Vanligtvis finns det ett stort avstånd mellan den etiska diskursen och det verkliga 

bemötandet. Men en rättvis etisk analys av bemötande är bara möjligt under beaktande av 

bemötande-situationens ambivalenta grundkaraktär: Bemötandesituationen präglas av ömsesidig 

ambivalens mellan att stödja/söka hjälp och att kontrollera/fördöma. Socialtjänstens roll i 

samhället liknar portvaktens: Det handlar om införlivande eller uteslutande av svaga 

samhällsmedlemmar i konfliktsituationer mellan allmänintresse och klientintresse. En analys av 

bemötande utifrån etiska värderingar måste även ta hänsyn till strukturella förutsättningar som 
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samhällets generella attityd mot svaga grupper i allmänhet, som kan yttra sig i hegemonin av en 

politisk ideologi som nyliberalism. 

     På individnivå är en bedömning av bemötandesituationen utifrån etiska värden och normer 

bara meningsfull i förhållande till tjänstemannens handlingsutrymme.  

     Etik grundas ofta på val eller beslut och måste ha en universell utgångspunkt för att kunna 

vara förnuftig och därmed normativ. En universell utgångspunkt innebär att det i en etisk 

valsituation måste vara möjlig för aktören att byta plats med sin motpart utan att skadas. En 

sådan universell utgångspunkt formuleras i Kants kategoriska imperativ. Den samtida diskursen 

om normativ etik präglas av stora motsättningar mellan olika positioner. 

     Socialtjänstlagens portalparagraf innehåller etiska värden och normer för socialt arbete som 

kan ge stöd i etiska valsituationer. Dessa värden är demokrati, solidaritet, jämlikhet, ansvar och 

respekt för människans integritet. 

      SSR´s yrkesetiska riktlinjer för socionomer anger utöver de i portalparagrafen nämnda 

värden vikten av etisk medvetenhet och moralisk mognad, lojalitet mot kollegor och arbetsplats, 

en principiell skyldighet att agera mot kränkningar och socionomens ansvar gentemot grundläg- 

gande mänskliga rättigheter. 

     Blennbergers och Grens etiska analysmodeller ger praktiska metoder att prova konkreta 

valsituationer mot etiska värden och normer. 

     Beskrivningen och hanteringen av frågorna om bemötande i rapporterna stannar till stor del 

kvar på nivån av en ren beskrivning av de bestående missförhållandena. En verklig analys av 

bemötandesituationen utifrån etiska värden och normer och genom etiska analysmodeller äger 

inte rum. Istället används etik i socialt arbete som ett slagord i ideologiskt syfte. 

     De båda rapporterna från nyare datum, rapporten om bemötande av funktionshindrade 

(Krantz & Larsson, 2003) och om bemötande av homo- och bisexuella (Socialstyrelsen, 2003) 

visar dock tecken på att ett nytt sätt att behandla bemötandefrågan utifrån etiska värden kan vara 

på väg att etablera sig. 

     En möjlig slutsats är att sättet att analysera samhälleliga problem från ett etiskt perspektiv 

befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Etik är inte ideologi, men kan användas i ideologiskt syfte.  

Etikens roll i socialt arbete är därmed helt beroende av den konkreta situationen och aktörernas 

bakomliggande intressen. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Jag har, med utgångspunkt i ett strukturellt perspektiv på socialt arbete och ett kritiskt-

diskursanalytiskt perspektiv på etik undersökt hur författarna av den av mig studerade 
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litteraturen har beskrivit verkligheten. Jag anser att min uppsats redogör för det område den 

ämnar behandla, nämligen det område där etik och socialt arbete möts och försöker bilda en 

syntes. 

     Jag har enligt kritisk-diskursanalytisk tolkningsmetod redogjort för litteraturens betydelse för 

den sociala verkligheten. Därmed kunde konkreta svar ges på vilka etiska värden det är som kan 

anses vara relevanta för socialt arbete och vilka metoder som kan användas för deras 

operationalisering och förverkligande samt hur de förhåller sig till förvaltningsstrukturen och hur 

deras användning kan bedömas i konkreta situationer. Uppsatsen har inte försökt att producera 

universell kunskap, men att ändå komma till allmängiltiga svar. Uppsatsens resultat är både 

geografisk och kronologisk bundna. Vetenskapliga anspråk på sanning är i denna mening 

relativa. 

 

6.2. Min ståndpunkt 

Etiska ideal har i den komplexa verklighet vi lever bara ett litet utrymme. De flesta filosofiska 

ideal har bara en relativ existens. Frihet t.ex. upplevs alltid i jämförelser av olika grader av 

frihet. Livet består till stor del av beroendeförhållanden, av ofriheter egentligen. Ändå kan man 

påstå att frihet existerar. Kanske manifesterar sig friheten i sin historiska och politiska utveck-

ling, i sin ”evolution”, och detsamma gäller också för etik. Etiska ideal är först en del av 

diskursen. De kan, i loppet av den historiska utvecklingen bli en del av samhällsstrukturen. 

Socialarbetarens frihets- eller handlingsutrymme ger efter omständigheterna plats för 

förverkligande av etiska ideal i bemötande-situationen. Tjänstemannen får inte glömma att han 

har ansvar inte bara mot klienten utan också mot sig själv och mot sin arbetsplats och samhället i 

övrigt och han borde vara medveten om att han kan ha egna, omedvetna normer samt att etik 

aldrig får missbrukas för att kamouflera verkligheten. Samtidigt borde tjänstemannen vara 

medveten om att etiska ideal som ställs som krav på honom kan vara en strategi i ideologiskt 

syfte.  

 

6.3. Förslag till framtida forskning 

Forskningen kring etik i socialt arbete verkar vara i en tidig utvecklingsfas. Socialstyrelsens 

rapport från 2004 och Krantz och Larsson´s studie från 2003 har kommit längst i processen att 

utveckla kriterier och undersökningsformer för forskning kring etik i socialt arbete. 

     Jag anser att Blennbergers studie ”Etik i socialpolitik och socialt arbete” (Blennberger, 2005) 

kan ge ett adekvat underlag för framtida forskning i meningen av en katalogisering av relevanta 

etiska värden och normer för socialt arbete. 
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     För att undersöka i vilken mån dessa etiska värden och normer redan förverkligas kunde 

kvantitativa undersökningar genom t.ex. enkäter med handläggare och klienter vara en möjlighet.  

Vilka möjligheterna är att förverkliga etiska värden och normer i socialt arbete kunde möjligen 

kvalitativa undersökningar på individ och organisationsnivå svara på.  

Även etikens ideologiska effekter borde undersökas i t.ex. kvalitativa intervjuer med 

socialarbetare och forskare. 
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Bilaga 
 
SSR´s yrkesetiska riktlinjer för socionomer 
Akademikerförbundet SSR´s etiska riktlinjer har antagits av förbundsstyrelsen 1997 och utgår  

ifrån att socionomen har sitt uppdrag att företräda klienten i samhället från både klienten och 

samhället (Akademikerförbundet SSR, 1997, introduktion till yrkesetiska riktlinjer).    

 

Profession och personlighet: 

   1.  Professionellt socialt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet,  
      demokratiska och humanistiska värden samt bidrar till att förverkliga mänskliga  
      rättigheter och att utveckla samhällets välfärd. 
 
      2.  Socionomen ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera  
       varje människas lika värde. 
 
      3.  Socionomen har ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper i en utsatt situation. 
 
      4.  Socionomen måste använda sin professionella ställning på ett ansvarsfullt sätt och vara 
          medveten om gränserna för den egna kompetensen. 
 
      5.  Socionomen bör utveckla sin professionella kompetens och eftersträva etisk  
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          medvetenhet och moralisk mognad. 
 
 
  Klienten 
 
 6.   Socionomen ska respektera klientens personliga integritet och       
       främja dennes självbestämmande så länge detta inte inkräktar 
       på samma rätt för andra. 
                                                                                                                                    
 
  7. Bemötandet av klienter ska grundas på respekt och en strävan  
      efter att etablera goda relationer. Insatserna ska så långt som  
      möjligt bygga på samarbete och samförstånd. 
 
  8. Socionomen ska upplysa klienten om rättigheter, ansvar och         
      skyldigheter och i sitt arbete eftersträva bästa möjliga insats 
      för varje klient. 
 
  9. Konfidentiell information och för klienten känsliga uppgifter  
      måste handhas med den sekretess lagen stadgar och i övrigt  
      med stor varsamhet. 
 
10. Socionomen får inte utnyttja klientens beroendeställning. 
 
 
 Kollegor och arbetsplats 
 
  11. Socionomen måste hålla sig underrättad om och vara solidarisk  
        organisationens grundläggande målsättning. 
 
  12.Socionomen söker upprätthålla lojalitet och respekt för kollegor  
       och andra anställda i olika befattningar samt tar ansvar för arbets- 
       platsens sociala miljö. 
 
  13. Socionomen är skyldig att vidtaga åtgärder för att komma till rätta 
         med kränkningar orsakade av organisationens arbetssätt eller med- 
         arbetares eller klienters agerande.  Denna skyldighet bryter andra 
         krav på lojalitet. 
 
 
 Samhälle 
 
 14. Socionomen ska arbeta i enlighet med gällande lagstiftning så  
      länge detta inte kränker grundläggande mänskliga rättigheter. 
 
  15. Socionomen bör sträva efter att skapa förtroende hos medbor- 
    garna för socialt arbete och för socionomers professionella kompetens samt vara öppen  
    för kritisk granskning av sin yrkesutövning.   
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