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ABSTRACT 

 

 

 

The overarching aim of this paper is to study the professional encounter in its complexity. The 

requirements for receiving welfare is set by the professional and it’s the professionals decision 

if they are met in the proper manner. This makes the assessment of the clients conditions and 

the correctness of the assessment hence important. There are several levels which is necessary 

for the social worker to take into consideration.  

 

We have therefore made a socio-analysis by using a theoretical model of Johansson (2006) 

where he uses the Social Psychology of the encounter to create a model with four levels, 

which is always present in the professional encounter: structural, positional, relational, and 

experience level.  Our base was that the one responsible for handling these levels was the pro-

fessional which led us to search for literature concerning the professional approach. Our study 

is formed as a qualitative case-study. Our empirical data consist of qualitative interviews with 

four social workers handling social allowance.  

 

The results shows that the complexity of the professional encounter requires a professional 

approach. Furthermore it shows a need for more reflection of all factors of the meeting in its 

context.  But these abilities are by no means obvious.  
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Inledning 

Det professionella mötet är centralt vid bedömning av all form av bistånd inom socialtjänsten. 

Det karakteriseras av att det är en asymmetrisk relation där den enskilde är beroende av den 

professionelles professionalitet.  

I det professionella förhållningssättet ingår den professionelles egen medvetenhet om sina 

egna behov, känslor och impulser samt empati och en kunskap om psykologiska och sociala 

förhållanden. Detta är del i en förutsättning för det professionella och därmed asymmetriska 

mötet (Armelius, 2005; Gordan, 2004; Holm, 2001, 2009; Sundgren, 2011). 

För att erhålla försörjningsstöd ställs ofta krav i form av närvaro i olika kompetenshöjande 

insatser. Om den enskilde avböjer att närvara eller uteblir från den verksamhet som anvisats 

utan godtagbara skäl kan fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas (Socialtjänstlagen 

[SoL], SFS 2001:453, kap. 4, 4-5§§).  

Beslutet om den enskildes framtida medverkan i verksamhet eller om den enskilde är i behov 

av andra insatser eller kontakter, tas av socialsekreteraren. Kunskapen om huruvida detta be-

slut eller denna kravspecifikation, för att erhålla bistånd, är adekvat utifrån den sökandes för-

utsättningar och behov, kan endast besvaras av socialsekreteraren. Då socialsekreteraren är 

den ende som har träffat klienten i mötet och därmed också har den förstahandsinformation 

som behövs för att fatta beslut om dennes framtid (R. Johansson, 2007). 

Detta kan få stora konsekvenser både för den enskildes planering framåt och samtidigt medför 

det en samhällsekonomisk förlust. För den enskilde har forskning visat att långa perioder med 

beroende av försörjningsstöd ger negativa effekter på upplevd livskvalitet. Strävan är också 

att klienten ska uppnå självförsörjning så snart som möjligt. Klienten påverkas av den ständi-

ga bristen på pengar, ett liv på andras villkor samt den sociala underordningen (Angelin, 

2009).  

En knapp majoritet, 50,3% av de som erhöll försörjningsstöd under 2010 i Sverige hade bi-

stånd i mer än 10 månader. Totalt hade 31,7 % ekonomiskt bistånd i mer än 10 - 12 månader 

och 18,6% var personer som haft ekonomiskt bistånd i mer än 3 år (Socialstyrelsen, 2011). 

En avgörande del i om försörjningsstödet ska bli långt eller kortvarigt i det påverkbara för den 

enskilde, är den individuella bedömningen. Denna har stor betydelse för att den enskilde ska 
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hamna rätt oavsett om han ska ut i arbete, behöver rehabilitering eller eventuellt är i behov av 

annan försörjning.  

Att arbeta efter socialtjänstlagen innebär att den enskilde alltid ska få en individuell bedöm-

ning. Detta står även skrivet i regeringens proposition inför införandet av den nya socialtjänst-

lagen samt i domar i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok [HFD]. Utgångspunkten för den 

föreslagna ändringen var att alla personer skulle ha rätt till insats efter behov vilket uttalas i 

Regeringsrättens årsbok 2008 ref 21 (SoL SFS 2001:453, kap. 4). 

Enligt Hildorsson (2009) och Schierenbeck (2003) kan tolkningen av likabehandlingsprinci-

pen ibland innebära att man inte gör en individuell bedömning pga. kön eller etnicitet, men att 

man trots det tror att man använder denna princip. Det som händer är att man gör en bedöm-

ning utifrån den normerande gruppens behov men då avstår från att göra den individuella be-

dömningen.  

Inom socialtjänsten finns liksom i diskrimineringslagstiftning och i övriga delar av samhället 

en likabehandlingsprincip. Denna är densamma överallt att den enskilde ska behandlas lika 

som alla andra utan att kön, etnicitet mm ska påverka behandlingen (Diskrimineringslag, SFS 

2008:567). Likabehandlingsprincipen innebär att alla förvaltningar ska behandla alla individer 

utifrån gällande lagstiftning (Regeringsformen [RF], SFS 2010:1408,  kap. 1, 9§).  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vår empiri består av intervjuer med socialsekretera-

re. Syftet är att se hur socialsekreteraren hanterar olika faktorer som påverkar det professio-

nella mötet inom ekonomiskt bistånd. Samt hur socialsekreteraren ser på sin roll i mötet och 

hur hon beskriver att hon hanterar de olika faktorerna som påverkar mötet.  

Andrea Reupert (2007) konstaterar i sin studie Social Worker´s Use of Self att det verkar sak-

nas forskning där socialarbetaren involverar det egna, både gällande det terapeutiska och icke 

terapeutiska arbetet. Det verkar dock även saknas forskning rörande hur socialarbetaren be-

skriver sina möjligheter att skapa ett bra professionellt möte utifrån en kontext där krav finns 

med och kravspecifikation ska beslutas efter en individuell prövning när man involverar rätten 

till bistånd för basala behov i beslutet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att se hur socialsekreteraren hanterar olika faktorer som påverkar det professionella 

mötet inom ekonomiskt bistånd. Samt hur socialsekreteraren ser på sin roll i mötet och hur 

hon beskriver att hon hanterar de olika faktorerna som påverkar mötet. 

Frågeställningar: 

Hur ser socialsekreteraren på de faktorer som påverkar mötet? 

Hur påverkar socialsekreterarens förhållningssätt det professionella mötet?  

Hur ser socialsekreteraren på sin roll i mötet? 

Relevans för socialt arbete 

Mötet är centralt inom socialt arbete. Inom socialtjänstens ekonomiska bistånd är det även 

centralt för att kunna ställa relevanta krav utifrån sökandes behov och förutsättningar. Detta är 

nödvändigt för att den sökande ska bli självförsörjande utifrån sina egna förutsättningar. Fel 

krav innebär ofta misslyckande för klient och socialsekreterare samt leder ofta till längre bi-

dragsberoende. Ur myndighetens perspektiv skapas högre effektivitet – och risken minskar att 

klienten behöver stöd under en längre tid eller behöver komma tillbaka vid upprepade tillfäl-

len under livet. Det är en mänsklig vinst för såväl klient som socialsekreterare, samt en sam-

hällsekonomisk vinst om människor kan klara ett eget fungerande självständigt liv, när stödet 

ger effekt som genererar bestående resultat.  
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Begreppsdefinitioner  

 Rogers empatidefinition. Enligt Carl Rogers definition är empati mer en pro-

cess än ett tillstånd och det betyder att man går in i den andres privata värld av uppfattningar 

och blir från grunden hemma i den. Det innefattar att hela tiden vara känslig för hur betydel-

sen av förändringar strömmar i den andra personen, från rädslan för ilska till rädslan för öm-

het eller förvirring eller annat som hon/han upplever. Det betyder att tillfälligt leva i hen-

nes/hans liv, att röra sig där utan att döma och känna meningen i saker som hon/han knappast 

är medveten om men att inte försöka avslöja känslor som han/hon är totalt omedveten om då 

detta skulle upplevas som hotfullt. Det innebär att kommunicera din känsla av hans/hennes 

värld som du ser med fräscha och orädda ögon där individen själv är skrämd. Det betyder att 

ofta återkoppla till individen för att kontrollera riktigheten i det du känner och bli guidad av 

de svar du får. Du är en pålitlig ledsagare till individen till hans/hennes inre värld. Att vara 

med någon annan på det här sättet betyder att du för tillfället lägger dina egna åsikter och vär-

deringar åt sidan för att gå in i någon annans värld utan fördomar. I viss mån menas att du 

lägger dig själv åt sidan och detta kan bara göras av en person som är tillräckligt säker i sig 

själv så att hon vet att hon inte går vilse i den värld hon möter hos den andre, en värld vilken 

kan visa sig vara egendomlig eller bisarr men att hon från denna värld utan problem kan åter-

vända till sin egen värld, när hon så önskar. Kanske denna beskrivning tydliggör att vara em-

patisk är ett komplext, krävande, starkt men ändå subtilt sätt att vara (Rogers, 1975). 

 Holms definition av empatibegreppet. ”Empati betyder att fånga upp (affektiv 

del) och förstå (kognitiv del) en annan människas känslor och att vägledas av den förståel-

sen(beteendedelen)i kontakten med den andra. Det är alltså fråga om både en inre process av 

att nå förståelse och ett sätt att kommunicera denna förståelse, inte bara i ord utan i alla de 

handlingar som riktas mot den andra.” (Holm, 2009, s.88). 

 Johanssons modell. Thomas Johansson (2006) tar i artikeln Mötets många an-

sikten upp mötets socialpsykologi, där han introducerar en teoretisk modell om människors 

möten med systemet. I denna ingår flera teoretiska modeller utifrån mötets komplexitet och 

syftet att förstå både reaktionsmönster och beteenden i grupper och organisationer. I modellen 

kan man även se vikten av att studera komplicerade sociala situationer där ett samspel ansikte 

mot ansikte påverkas av de omkringliggande strukturerna. Johansson ser vikten av att göra en 

socioanalys där man tar hänsyn till hur sociala faktorer inverkar på mötet.  
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 Motiverande samtal - MI Motiverande samtal används inom vård och omsorg 

men har från början använts för att utforska ambivalens i missbruksbehandling. MI bygger på 

en rogeriansk humanistisk psykologi där grunden är att börja där personen är med empatin 

som en grundförutsättning (L. Backman, 2010). 

 Socionom, socialarbetare och socialsekreterare.  

Socionom är en examen efter studier på universitet och högskolors socionomprogram. 

Socialarbetare är ett samlingsnamn för ett flertal yrkeskategorier som arbetar med socialt ar-

bete.  

Socialsekreterare kommer vi här att använda för en tjänsteman som arbetar med försörjnings-

stöd inom socialtjänsten. Tjänstemannen kan ha socionomutbildning eller annan liknande 

akademisk utbildning.  

Vi kommer här att använda begreppet socialsekreterare (respondent, intervjuperson) för de 

personer som är intervjuade i studien.  

Socionom, socialarbetare samt socialsekreterare kommer omväxlande att användas i samman-

hang med tidigare forskning och då beroende på vilket begrepp som använts i aktuell studie 

eller litteratur.  

 Terapeutisk allians. Den terapeutiska alliansen beskrivs av Armelius som en 

”enighet om terapins mål och medel, samt ömsesidig respekt och sympati mellan terapeut och 

patient” (Armelius, 2005, s.333), där alla delar är väsentliga för framgångsrik behandling.  
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Litteraturgenomgång 

Inledning litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med lagens intentioner för att se vad man bör uppnå i hand-

läggningen av ekonomiskt bistånd. Därefter följer några aspekter som socialsekreteraren har 

att förhålla sig inom - makten att uppfyll intentionen eller självsvåldig byråkrati, etisk reflek-

tion utifrån att det finns ett handlingsutrymme med flera möjliga legitima alternativ för beslut. 

Etnicitet och kön kan ytterligare förstärka klientens utsatthet beroende på socialsekreterarens 

synsätt.  

Mötet socialsekreterare och klient – är ett professionellt och därmed asymmetriskt möte där 

den professionelle bär ansvaret, varför vi avslutar litteraturgenomgången med verktyg som 

socialsekreteraren har till sitt förfogande i mötet för att uppnå målen. Det är det professionella 

förhållningssättet, yrkesrollen, kunskaper om psykologiska faktorer samt arbetsmetoder. Fak-

torer, som vad vi utgår från, tillsammans med synen på klienten påverkar mötet och resultatet 

kan utmynna i diametralt olika möten och beslut för klienten. Beslut som i positiv eller nega-

tiv mening kan påverka klientens möjligheter att nå egen försörjning.  

Lagstiftarens intentioner 

Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning och är vägledande för arbetet. I propositioner, Statens 

offentliga utredningar [SOU] och även i de vägledande domsluten i HFD (fd. RÅ) syns lagens 

intentioner. Det som genomsyrar flera fall vilka avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen där 

Socialnämndens yrkande avslagits, är vikten av, självbestämmande och integritet för den bi-

ståndssökande, insatsernas utformning och genomförande tillsammans med den biståndssö-

kande samt vikten av att denne har en skälig levnadsnivå. Högsta förvaltningsdomstolen tar 

även upp vikten av att ställa relevanta krav på den enskilde med hänsyn tagen till individens 

självbestämmande och integritet (HFD 2011 ref. 49; RÅ 2004 ref. 130; RÅ 2008 ref. 21; RÅ 

2009 ref. 103). Högsta förvaltningsdomstolen betonar även att det alltid ska göras en indivi-

duell bedömning av biståndssökandes hjälpbehov och dess omfattning (RÅ 2008 ref. 21).  

Maktens möjligheter 

Den 27 juni 1985 tillsattes efter beslut av regeringen en utredning om maktfördelning och 

demokrati i Sverige (kommittédirektiv 1985:36) till denna utredning knöts ett antal forsk-
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ningsprojekt vars resultat skulle redovisas successivt (Petersson, 1987). I denna redovisning 

ingår Dahlströms artikel Maktanalysers kontextuella och ideologiska förankring (1987). 

Dahlström menar att det är ett uttryck för makt när det emellanåt finns skillnad mellan teorier 

om verkställigheten i den offentliga förvaltningen och hur den faktiskt utövas. Idealt är när 

den offentliga förvaltningen som auktoritet använder sin makt med att samtidigt följa regler 

och lagens intention. Man uppfyller då sitt uppdrag med den förväntade professionaliteten. 

Den faktiska offentliga administrationen kan ibland fungera på annat sätt – självsvåldig byrå-

krati utifrån egna intressen där medel blir självändamål och där ansvaret blir någon annans 

bord vilket leder till fördröjning och bristande anpassning för den enskilde. Den fungerar då 

på ett långsamt och stelbent sätt likt den nedsättande betydelsen av ordet byråkrati som an-

vänds i det vardagliga språket (a.a.)  

Verksamhetens mål och etik 

De formella målen för institutionen visas i sammanträdesprotokoll, officiella verksamhetsbe-

skrivningar, årsredovisningar mm. De informella eller reella målen syns i personalens värde-

ringar och det faktiska förhållningssättet i det dagliga arbetet. Betydelsen av de formella och 

informella målen är sådana att de tydligt visar oss var gränsen går och hur fria vi är att välja 

våra egna mål och medel för utredningsarbetet. En institution som ser som sin huvudsakliga 

uppgift att återuppfostra klienterna till respekt för gällande normer och ett ansvarstagande för 

samhället, ser annorlunda ut, än om de psykodynamiska målen prioriteras och man förväntar 

sig att klienten skall förändras i sitt inre. Institutionens ideologi, och formella och reella syften 

begränsar därför friheten för socialsekreteraren att välja mål, form och innehåll för samtalen 

men variationerna kan ändå vara stora inom de utstakade ramarna (Gordan, 2004). 

I början av en kontakt finns det alltid en fara i att axla en kulturellt föreskriven roll för både 

biståndssökande och socialsekreterare. Förväntningar från både ”institutionen” och kollegorna 

om hur vi ska uppträda försvårar våra möjligheter att vara oss själva och uppträda mer person-

ligt. Istället följs oftast de givna rollanvisningarna. Det finns ofta starka krav på lojalitet och 

likriktning hos kåren (Gordan, 2004).  

I de yrkesetiska riktlinjerna finns inskrivet att socionomen ska vara solidarisk med organisa-

tionens grundläggande målsättning samt att socionomen söker upprätthålla lojalitet och re-

spekt för kollegor och andra anställda i olika befattningar. Detta tas även upp som en av flera 

lojalitetskonflikter som finns i arbetet. Socionomen ska vara lojal med verksamheten men kan 
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samtidigt finna att policyn och villkoren för arbetet strider mot välgrundad kunskap och klien-

ters bästa och kanske även mot de rättsliga normerna för verksamheten. Lojalitetskonflikten 

kan även uppstå då man vill värna om klienten eller ska välja att stödja och försvara en kolle-

gas bästa (Akademikerförbundet SSR (SSR), 2011).  

 Motiverande samtal - MI 

Motiverande samtal som metod utvecklades på 80-talet av den amerikanska psykologen och 

professorn William R Miller. Han arbetade på 70-talet med missbruksproblem utifrån kogni-

tiv beteendeterapi och påverkades senare av Carl Rogers forskning bland annat gällande bety-

delsen av empatiskt lyssnade. Rådgivaren ska ha en samarbetande stil och se sig som en jäm-

lik samarbetspartner. Rådgivaren ska söka efter och locka fram klientens egna tankar och idé-

er om det aktuella beteendet och förändring av detta. Rådgivaren ska visa respekt för klientens 

autonomi, dennes rätt och kapacitet till självbestämmande. Det huvudsakliga målet med Mo-

tiverande samtal är att hjälpa människor att komma vidare i en förändringsprocess (Folkhälso-

institutet, 2011). 

I kursboken Motiverande samtal - MI tas behovet av att anpassa informationen efter mottaga-

ren upp. För att kunna göra det behövs tid att sätta sig in i klientens förförståelse och kun-

skapsnivå. Även kunskaper om klientens attityd, hållning och intresse är nödvändigt. Överlag 

är möjligheten till att ta emot information begränsad enligt författarna. Det avgörande kan då 

vara typen av material, informationens karaktär och innehåll, och mottagarens kapacitet 

(Barth, & Näsholm, 2006). 

Detaljerad information är svårare att ta till sig än övergripande principer. Personligt relevant 

och angelägen information finns oftast större kapacitet för eller om den rör ett område där han 

redan har god kunskap. Men om klienten befinner sig i en situation där många tankar och 

känslor stör och distraherar eller om informationen i sig väcker känslor av oro, rädsla eller 

protest kan klienten ha svårt att ta emot den utgivna informationen. Andra orsaker som stör 

mottagningen av information är personlighet, psykiskt tillstånd eller kognitiva dysfunktioner 

av olika slag som minskar klientens kapacitet. Detta gör att givandet av information kanske 

inte innebär att det finns en mottagare som får informationen (Barth, & Näsholm, 2006). 
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Etnicitet och kön  

Hildorsson (2009) har i sin mastersuppsats intervjuat tio socialsekreterare för att undersöka de 

bilder och föreställningar som skapas utifrån kön och etnicitet. Hon har i sitt material kommit 

fram till att det finns två framträdande ”sanningar” i materialet. Den ena är att man skall göra 

individuella bedömningar utifrån individen. Den andra är att det ska vara rättvist och lika för 

alla oavsett etnisk härkomst eller kulturell tillhörighet. Dessa ”sanningar” tas för givna och 

diskuteras eller problematiseras inte trots att de är oförenliga och motsägelsefulla. Man talar 

inte om hur det är möjligt att det ska vara lika för alla när alla är olika. 

RF 1 kap. 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga för-

valtningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet. Lag (2010:1408).     

Denna lagstiftning innebär att alla ska behandlas utifrån den gällande lagstiftningen för de 

olika förvaltningarna utan att särbehandlas. I socialtjänsten gäller Socialtjänstlagen(SoL). Där 

ska en individuell bedömning göras enligt gällande lagstiftning, att avstå från denna innebär 

att man inte följer lagen.  

Hildorsson (2009)  har i sin undersökning sett att det varit svårt för respondenterna att tala om 

etnicitet och kön och att man då var försiktig så att man skulle vara politiskt korrekt. Kön re-

fereras i samtalet med socialsekreterarna till förhållanden inom olika etniska grupper och hur 

deras syn på könsroller skiljer sig från den svenska normen. Även religionstillhörighet tas upp 

och diskuteras utifrån den svenska normerande kulturen. Hildorsson ser även att det saknas 

”en reflektion över vad det innebär att tala om etnicitet inom socialt arbete och hur man kan 

göra det på ett sätt som gynnar klienter med en annan etnisk bakgrund än svensk.” (a.a., s. 

58). 

Handlingsutrymme och etik 

Börjesson (2001) har i sitt avslutande bidrag Varning för etik till Socialstyrelsens antologi 

Utan fast punkt tagit upp hur man med ett etiskt resonemang på abstrakt nivå kan anta att man 

gör gott vilket innebär att man kan blunda för missförhållanden som skulle uppdagats i ett 

konkret resonemang om ett aktuellt fall med ett engagerat deltagande och ställningstagande. 

Den etiska reflexionen görs utifrån det faktum att det finns ett handlingsutrymme där det exi-

sterar fler olika alternativ för beslutsfattande som var och en är professionellt legitima. Samti-
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digt kan en tro, på att de etiska riktlinjerna strävar åt samma håll, hindra oss att se verklighe-

ten och de förändringar, som förändrar villkoren för klienterna, handläggarna och arbetet, 

samhällsförändringars och de politiska målsättningar påverkan, arbetets villkor eller en både 

komplicerad och konfliktfylld situation, som är verkligheten i det sociala arbetet (a.a.).  

Börjesson (2001) tar även upp hur ”en förskjutning äger rum inom socialtjänsten mot en ac-

centuering av socialtjänstens kontrollerande insatser och med en inskränkning av möjligheter 

att ställa upp på klientens sida.” (s. 164). Detta ses av Börjesson som en tendens som inte är 

entydig men som ”beror på den låga prioriteringen av det sociala arbetet som ett politiskt 

tema.” (s.164). 

Börjesson (2001) tar upp exempel där man i handläggning fattar beslut med hänvisning till 

lagstiftningen men där man använder lagstiftningen mot istället för, för den enskilde, i det 

beskrivna exemplet gäller det flyktingar på Migrationsverket, där avslagsbeslut på uppehålls-

tillstånd ges till personer som inte kan avisas från Sverige då de inte mottas av sitt hemland. 

De blir då kvar här, utan möjlighet att försörja sig, trots att det finns lagstiftning enligt vilken 

man ska ta hänsyn till om en person inte kan avvisas, när man behandlar dennes asylansökan. 

Det finns dock överlag starka tendenser i samhället enligt Börjesson där man förordar ”ett mer 

restriktivt och exkluderande bemötande av människor som redan befinner sig i ett starkt un-

derläge.” (a.a. s.167). Och han jämför Migrationsverkets handläggare och deras verklighet 

med socialtjänstens handläggares vardagsverklighet där etiska dilemman är lika påtagliga. 

Även om handläggningen skett i enlighet med ”fastlagda” bestämmelser så gör dessa att 

handläggarna bryter mot de etiska riktlinjerna. I ett repressivt samhälle är det de handläggan-

de organen som genom sin mängd av beslut skapar ett repressivt prejudikat. Prejudikaten blir 

en sedvänja och en samhällelig norm (a.a.). 

För att visa vad en socionom kan göra inom ramen för sitt uppdrag hänvisar Börjesson till en 

rapport i Barn - i- kris- projektet där man följde upp ett hundratal barn som fosterhemsplace-

rades i 50 dagar eller mer, där huvudsyftet var att empiriskt beskriva omhändertagandets kon-

sekvenser. Men man försökte även finna en förklaring till varför man i vissa fall lyckades 

åstadkomma en förändring och i andra fall inte. Det avgörande man kom fram till som hade 

störst betydelse för framgången var, engagemanget från socialarbetaren och kvalitén på det 

sociala arbetet. Då kvalitén på arbetet, var långt mer utslagsgivande än psykologiska data för 

individen, betyder det samtidigt, enligt Börjesson, att socialarbetaren kan göra fantastiska 
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insatser, under mycket svåra betingelser. Men också att genom att ha brist på engagemang och 

vända sig bort från klienten, försämra dennes livschanser (a.a.). 

Verksamheten och relationen 

Morén (2001) tar i Socialstyrelsens antologi Utan fast punkt upp hur uppdraget inte bestäms 

utifrån socialtjänsten som formell organisation utan ofta definieras utifrån socialförvaltning-

ens perspektiv. Socialarbetaren definieras då av eller identifieras med socialtjänsten som för-

valtningsrättsligt system. Han menar att då arbetet förutsätts kunna bedrivas rationellt och 

målinriktat innebär det samtidigt att tanken med den personliga relationen får en underordnad 

betydelse som en del i ett förändringsarbete. Detta i sin tur innebär att man tror att ett nödvän-

digt vetande om personen kan inhämtas utan denna relation. Morén ser att denna kunskapssyn 

som innebär att man börjar med insikten och att relationen kommer efteråt, visar en tro på att 

genuin mänsklig förändring kan förvaltas fram.   

Det relationskapande mötet och dess betydelse för ett framgångsrikt förändringsarbete har 

beskrivits av bl. a. Stig-Arne Berglund (2000). Han har i sin forskning beskrivit det goda mö-

tet där de goda skälen till förändring skapas. Han talar även om vikten av att förstå männi-

skors liv och handlingar måste dessa förstås även utifrån kulturella och sociala sammanhang. 

För att uppnå detta menar Berglund att människor måste tillskrivas en aktörsroll i konstruk-

tionen av sina sociala verkligheter. I Berglund (2000) jämförs detta med Goffmans (1973) 

beskrivning i Totala Institutioner, där alla utvecklar meningsfulla och rimliga liv utifrån de 

villkor som finns till hands för dem. Men där ”problemet är mera att komma så nära att man 

förstår vad det är som händer” (Berglund, 2000, s. 47), man behöver söka mening mellan 

raderna. Berglund har gjort en studie med 14 omhändertagna och problemdefinierade ungdo-

mar. Han har låtit dem själva genom sina tankar, ord och handlingar visa vad som påverkade 

dem in och ut ur problematiska situationer. Han talar om beskrivningar av någon som förstår 

vilken situation man befinner sig i och finns till hands och lyssnar, engagerar sig. Det behöver 

inte handla om djupa relationer, tunga samtalsämnen eller långvariga behandlingskontakter. 

Den goda poängen är samspelet i kontakten, ett samspel som ger en känsla av att vara för-

stådd, uppmärksammad och värdefull, även om kontakten på ett ytligt plan kan handla om 

något annat (a.a.) 

Flera av de intervjuade beskrev kontakter där det handlade om icke-problem eller praktiska 

saker. Ingen av de intervjuade beskrev terapeutiska samtal eller skickligt skrivna utredningar 
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som en vändpunkt. ”Det handlade alltid om ett samspel och en relation, en bekräftelse där de 

blev ”någon” och därmed synlig.” (a.a. s. 262). Även respekt och förståelse uppgavs som 

viktiga i samtalen. Enligt Berglund ”…bemötanden som antagligen hade stark genomslags-

kraft i identitetsupplevelser på det känslomässiga planet.” (a.a. s. 262). 

Det professionella/ asymmetriska mötet  

Det professionella mötet kännetecknas av att det är ett asymmetriskt möte. Det är även det 

asymmetriska mötet och den ojämna maktfördelningen som leder till att den professionelle är 

den som måste bära ansvaret för mötet samt tillägna sig en uppsättning etiska riktlinjer (Holm 

2001, 2009). 

I Uses of Resistance: A Transactional View tar Gitterman upp hur man ofta talar om att då 

klienten inte uppskattar servicen, metoder eller sättet varpå hjälpen ges,  betraktas klienten 

som ovillig. Bedömningen görs inte av systemet eller av den hjälpande partens lämplighet. 

Man ser istället en ovillig klient, vilket skapar hinder i hjälprelationen. Motståndet uppstår 

oftast genom att var och en i mötet försöker behålla kontrollen över processen såväl klient, 

arbetare som organisation. Oftast är det klienten som får bära ansvaret för misslyckandet. Med 

en annan syn på hjälpprocessen i sitt sociala och organisatoriska sammanhang ges möjlighe-

ten att se den ur ett annat perspektiv, nämligen: Vem bär ansvaret för att ta hand om och över-

brygga hinder i den professionella hjälpande relationen? (Gitterman, 1983). 

Professionellt förhållningssätt – att vara professionell 

Holm (2009) vill belysa det specifika i det professionella förhållningssättet och den medve-

tenhet, kunskap och självdisciplin den förutsätter. Innehållet baseras på både teoretiska och 

empiriska studier av den professionella hjälparens psykologiska situation. 

  ”att acceptera att relationen till patienten/klienten inte är symmetrisk” 

 ”att vara (något så när) medveten om egna behov, känslor och impulser”  

är enligt Holm (2009, s. 55) två övergripande krav som definierar professionellt förhållnings-

sätt. 

I det asymmetriska mötet är alltid makten ojämnt fördelad. Det är därför alltid den professio-

nelle som bär ansvaret för mötet och behöver förstå och acceptera den asymmetriska relatio-
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nen där klienten lätt hamnar i beroendeställning. Klienten är också ofta i en sådan situation att 

han är upptagen av sitt problem och blir då egocentrisk och självupptagen. Klienten har rätt 

att kräva uppmärksamhet och hjälp för sina problem men den professionelle kan inte vänta sig 

något tillbaka. För att göra det möjligt för den professionelle att styra sina känslor och impul-

ser krävs en medvetenhet om dessa så att de inte tar överhand (Holm, 2009).  

De känslor som är omedvetna är svåra att kontrollera och påverkar relationen. Det händer att 

den professionelles behov stämmer överens med klientens behov. Men ibland uppstår behov 

som gör att det krävs av hjälparen att hon har självkännedom och reflekterande förmåga. Be-

hov av makt och kontroll, vara duktig, bli sedd, vara omtyckt och även sadistiska impulser 

påverkar relationen. Reflektionsutrymmet är viktigt mellan den professionelle och klienten 

både för att de egna behoven kan ta över och för att undvika att överidentifiera sig med klien-

ten men om avståndet är för stort kan det försämra möjligheten att fånga upp klientens känslor 

och därmed minska förståelsen (Holm, 2009; Rogers, 1975). 

Behov hos klienten som är legitima och bör uppfyllas är enligt Holm (2009) att få ta del av 

hjälparens kunskap och erfarenhet, samt respekt och ett personligt bemötande. Om det finns 

grava brister i det professionella förhållningssättet kan det inte utvecklas. Både de som saknar 

intresse för andra människor och de som är rädda för närhet saknar troligen intresse för att 

arbeta för en beteendeförändring. Om det istället beror på att man inte utvecklat sin reflekte-

rande förmåga kan förhållningssättet utvecklas och förbättras. Holm ser det professionella 

förhållningssättet mer som en lämplighetsfråga än en utbildningsfråga.  

Empatisk förmåga 

De psykologiska förutsättningarna för empatisk förmåga är  

 ”Stabil identitet och självkänsla” 

 "Affekttolerans och härbärgerande förmåga”  

 ”Medvetenhet om känslomässiga signaler som kunskapsförmedlare” (Holm, 

2009, s. 108)  

Många gånger finns en missuppfattning att det skulle ta längre tid att var empatisk än vad det 

tar att undvika att vara det. Holm menar att så är det inte, det tar ingen extra tid att vara empa-

tisk.   
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Den empatiska processen 

Den empatiska processens olika steg som börjar med ett intresse för klienten som en unik in-

divid även i förhållande till känslorna hos den klienten. Om hjälparen förblir ointresserad och 

därför inte ser klienten beror, enligt Holm, främst på hur hon ser på sin yrkesroll. Om hon 

anser att hennes yrkesroll är att vara empatisk, att ha en helhetssyn och att inleda ett samarbe-

te kan intresset infinna sig men om hon ser sin roll som en fixare då behövs inte känslor och 

reaktioner och då kan klienten blir ett objekt relaterat till plikten (Holm, 2009).  

Holm (2009) menar att hjälparens uppfattning om vad empati är har betydelse för mötets ut-

fall. Om empati ses som detsamma som att vara snäll och vänlig saknas anledning att intresse-

ra sig för sitt eget beteende, utan endast för hur hon ska uppfattas som snäll. Även behovet av 

att intressera sig för klienten saknas då. Holm beskriver detta som att vara utsatt för någon 

som gått en charmkurs, där man lärt sig le och titta i ögonen, ta i hand och säga saker som ska 

vara personliga. Holm beskriver hur det paradoxala i att vara utsatt för detta kan göra att man 

känner sig helt obefintlig då behoven inte tas hänsyn till, om klienten är trött eller är ledsen 

etc. Hjälparen är endast snäll men ser inte klienten, vilket kan leda till stopp i den empatiska 

processen(a.a.).  

Om hjälparen däremot ser klienten och återkopplar och om utfallet blir bra, vilket beror på 

hjälparens allmänna empatiska förmåga, kan processen fortgå. Om hjälparen istället blir för-

virrad av att det inte stämmer kan hon här ta till psykiska försvar vilket leder till en inre 

omedveten konflikt där hon inte uppfattar den andres känslor eller förvränger känslorna till 

känslor som passar henne bättre. Om hjälparen förstår klienten inträder den hjälpande fasen 

vilken handlar om vad hjälparen gör med sin empatiska förståelse. Det kan resultera i hand-

lande eller inte handlande, utifrån egna behov eller klientens behov. Agerandet kan vara med-

vetet eller omedvetet (Holm, 2009). 

Det vanligaste sättet att bemöta klienter som är känslosamma av någon anledning är att ge ett 

”ospecifikt emotionellt stöd” då man försöker pigga upp klienten och bagatellisera dennes 

känslor. Vilket inte hjälper någon utan istället kan ses som en kränkning där man inte blir ta-

gen på allvar. Ett specifikt emotionellt stöd som utgår från klientens känslor kan istället ut-

mynna i att den andre kan hantera sina känslor konstruktivt. Ett annat sätt att hantera känslor 

kan vara att ge information eller åtgärdsförslag. Detta liknar Holm vid en ”god dag-yxskaft 

dialog” med klienten oavsett kvalitén på förslagen och informationen. Att däremot ta hand om 



 19 

klientens känslomässiga budskap gör att det blir möjligt för klienten att ta till sig eventuell 

information och åtgärdsförslag senare (Holm, 2009) 

Kunskap om psykologiska faktorer 

Självkännedom och reflekterande förmåga 

Självkännedom handlar om att vara medveten om hur och varför man reagerar i olika situa-

tioner och kunskap om de egna känslorna och impulserna (Holm, 2009). 

I sin forskning har Holm (2009) funnit att de som saknar professionell hållning inte gärna 

reflekterar över sig själva och har sämre medvetenhet om sig själva. Hon menar att om man 

övervinner sitt motstånd mot självreflektion så ökar man sin självkännedom.  

Psykiska försvar 

Försvar, som är ett begrepp inom den psykodynamiska teorin, är en omedveten större eller 

mindre förvrängning av verkligheten till skydd mot psykisk smärta. Försvar är nödvändiga för 

att vi ska kunna fungera. Utan försvar skulle vi få svårigheter med t ex ångestväckande käns-

lor och vi skulle inte kunna analysera känslomässigt komplexa situationer. Försvaren kommer 

till uttryck i allmängiltiga strategier och i personliga strategier (Holm, 2009) 

Allmängiltiga strategier 

Allmänna strategier är vanliga försvar vilka är en förutsättning för att vi ska kunna fungera 

tillsammans menar Holm (2009). Genom förnekande och bortträngning – om man får besked 

som känns för tungt att bära. Andra vanliga försvar är isolering, där man tar bort känslorna 

från den intellektuella delen av situationen, rationalisering och förnekande.  

Personliga strategier 

Strategier som bygger på försvarsmekanismer, men som varierar från person till person och 

ofta är avhängiga hjälparens personlighet och dennes psykiska konflikter (Holm, 2009) 

Coping 

Snyder (1999, refererad i Holm, 2009) delar in coping i två huvudgrupper Den ena är pro-

blemfokuserad och har som syfte att undanröja hinder och återfå kontrollen, medan den andra 

har fokus på känslomässiga reaktioner, t ex medveten hantering av känslorna. 
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Överföringar 

Något annat som intar en central plats i allt psykodynamiskt behandlings- och utredningsarbe-

te är överföring. Både överföring och motöverföring är begrepp som visar utifrån vem käns-

lorna utgår från, medan den s.k. totalistiska definitionen av motöverföringsbegreppet omfattar 

alla de känslor, medvetna som omedvetna, som väcks hos terapeuten i samarbetet med patien-

ten, oavsett om de utgår från terapeuten eller patienten (Gordan, 2004). 
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Teoretisk utgångspunkt  

Mötets många ansikten – när professionella möter klienter 

Thomas Johansson (2006) tar i artikeln Mötets många ansikten – när professionella möter 

klienter upp mötets socialpsykologi. Mötet är en av de grundläggande byggstenar som utgör 

det mänskliga livet där vi genom socialisationsprocessen lär oss olika förhållningssätt som 

förenklar mötena och gör att mycket går på rutin. Men alla möten är inte självklara, särskilt 

gällande det professionella mötet. Han försöker svara på frågan hur vi uppfattar varandra när 

det finns risk för missförstånd samt vad det innebär att ha ansvar för en annan människas liv. 

Klientens uppfattning om regelverket är ofta inte klar medan socialsekreteraren har en relativt 

god uppfattning om vad som gäller vilket gör fördelningen av makt ojämn. ”Ytterligare en 

faktor som försvårar möten är fördomar, attityder och föreställningar.” (a.a., 2006, s. 149). 

Johansson introducerar en teoretisk modell om människors möten med systemet där de om-

vandlas till klienter och hur föreställningar om kön, manligt och kvinnligt påverkar det pro-

fessionella mötet, det terapeutiska förhållningssättet och våld och hot i arbetslivet. Även om 

det professionella mötet äger rum i ett avgränsat rum så finns de fyra nivåerna ständigt närva-

rande (T. Johansson, 2006).  

Mötets olika nivåer enligt Johanssons modell 

Socialt arbetes komplexitet beror på att det rör sig mellan olika nivåer. Att undkomma makten 

går inte, men att hantera och förhålla sig till den är möjligt enligt Johansson. Genom ett re-

flexivt förhållningssätt utvecklas en förmåga att röra sig mellan de olika nivåerna. För att möj-

liggöra detta krävs en mängd olika metoder, allt från samtalsteknik till kunskaper om struktu-

rellt inriktat arbete. Även vikten av att röra sig utanför rummets väggar och ta ställning till hur 

maktförhållanden inverkar och påverkar finns med. Vad som behövs är en socioanalys, ”dvs. 

reflektion kring hur sociala faktorer inverkar på det professionella mötet. I vilken utsträck-

ning förekommer diskriminering? Missgynnas vissa klienter systematiskt? Hur drabbas per-

sonal och omsorgstagare av ekonomiska nedskärningar? Går det att förändra institutionella 

system” (T. Johansson, 2006, s. 164). Detta ska enligt Johansson ske genom diskussioner om 

empowerment och klientdemokrati då dessa handlar om att åstadkomma förutsättningar för 

goda möten. Genom att förändra socialarbetarnas yrkesidentitet och erbjuda klienten redskap 

för att påverka systemet, är det möjligt att lindra de negativa biverkningarna av det (a.a.). 
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Strukturell nivå 

Det professionella mötet äger rum i ett avgränsat socialt och kulturellt sammanhang där det 

finns mer eller mindre tydligt strukturellt definierade ramverk med rutiner, regler, förhåll-

ningssätt, synsätt, förklaringsmodeller och metoder samt en ojämn fördelning av makt. Makt-

obalansen är det som framförallt präglar och formar mötet. Det är i relation till denna struktur 

som vi kan förstå människors upplevelser och försök att påverka oavsett om de är klienter 

eller behandlare. Strukturer är aldrig statiska och kan mycket väl förändras. Det kan dock ta 

tid (T. Johansson, 2006). 

En person som ingår i en struktur, kan både inordna sig i och göra motstånd mot denna struk-

tur. Från och med den tidpunkt då en person placeras i en sådan strukturellt präglad situation 

påbörjas en psykologisk och social nedbrytningsprocess där identiteten går förlorad. Succes-

sivt omvandlas individen till en kategori och ett objekt. Denna process kallas mortifikations-

processen. För att bevara självkänslan i denna typ av sociala sammanhang utvecklar männi-

skor överlevnadsstrategier. Dessa handlar om att utnyttja systemet. Genom att lära sig regler 

och rutiner är det möjligt att skaffa sig fördelar och förmåner. Genom att framställa sig själv 

kan man uppnå en bra position och få utrymme att göra det som inte är tillåtet. I samband med 

att människor söker hjälp startar de en resa in i systemet där den vardagliga förståelsen av ett 

problem successivt omdefinieras för att det ska bli hanterbart för handläggaren och passa in i 

olika lösningsmodeller. Genom detta riskerar handläggarna att bryta kontakten med de hjälp-

sökande eftersom det aldrig uppstår något förtroende eller tillit (T. Johansson, 2006). 

De strukturella ramarna kan dock förändras men kan ibland upplevas som mer fasta än vad de 

i själva verket är. För att motverka institutionellt förtryck kan strategier behöva utvecklas för 

att åstadkomma empowerment, hjälp till självhjälp. Klienten placeras i centrum och hjälparen 

blir en konsult som finns med i processen och stärker klientens självförtroende. Utifrån detta 

perspektiv är frågan klientdemokrati central. Båda behöver ha samma insyn i behandlingspla-

ner, veta hur de kan påverka, vilka regler som gäller och hur beslut kan överklagas, först då 

kan mötet bli aktivt och konstruktivt (T. Johansson, 2006). 

Positionell nivå  

Maktobalansen i den strukturella nivån kan stärkas av positionella faktorer såsom klass, etni-

citet och kön. Studier visar att det finns en systematisk diskriminering av kvinnor och invand-

rare. ”I en stor undersökning av immigranters upplevelser av Sverige visade det sig att 66 
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procent instämde i påståendet att Sverige i viss mån är ett rasistiskt land /…/ Arbetslösheten 

bland invandrare är också mycket hög i Sverige. Slutsatserna man drar i ovan nämnda rap-

port är att det existerar en strukturell och systematisk diskriminering på den svenska arbets-

marknaden.” (T. Johansson, 2006, s. 155).   

I en samhällsstruktur framträder vissa föreställningar om familj, kön och sexualitet som mer 

dominerande än andra menar Johansson(2006). Föreställningarna påverkar människors hand-

lingar, attityder och förhållningssätt omedvetet eller medvetet. I en kvalitativ studie av mötet 

mellan ensamstående mödrar, deras söner och socialtjänsten visar det sig att könsstereotypa 

uppfattningar i stor utsträckning påverkar utformningen av insatser. Könsfrågor omdefinieras 

till åtgärdsfrågor (a.a.). 

Relationell nivå  

På en relationell nivå handlar mötet om att skapa sociala situationer men även om påverkan 

och subtil makt. Johan Asplund (1987, refererad i T. Johansson, 2006), professor i socialpsy-

kologi, har myntat begreppet mikromakt vilket innebär en makt som utövas via gester, blick-

ar, uteblivna hälsningar och andra mer eller mindre svårfångade signaler. Johansson menar 

här att redan när klienten kommer in i socialsekreterarens rum och anvisas en plats startar en 

specifik process där positioner och fördelning av makt är givna. Även om kommunikationen 

äger rum i ett institutionellt sammanhang finns det utrymme för indirekt och subtil påverkan 

där klienten genom ett ansiktsuttryck eller en betoning förstår vad som är möjligt respektive 

omöjligt (T. Johansson, 2006). 

Det professionella mötet bygger på en ojämlik situation, en maktobalans där klienten är delvis 

utlämnad och beroende av handläggaren. Och måste därför berätta om sitt liv och lämna ut 

känslig information. Det finns en inbyggd explosivitet i denna typ av möten och när tilliten 

brister är det lätt att frustrationer och aggressioner uppstår, som kan utmynna i våld. När vi 

analyserar våldet är det viktigt att även diskutera relationen mellan strukturella faktorer, så-

som ekonomiska nedskärningar, underbemanning och outbildad personal och relationella fak-

torer. Om personal utsätts för ett starkt strukturellt tryck är det viktigt att det finns strategier 

för att hantera frustrationer och aggressioner. Det kan ske i form av handledning eller genom 

andra utarbetade metoder för att arbeta med denna typ av frågor. Det centrala är att dra tydliga 

gränser när det gäller hot och våld (T. Johansson, 2006). 
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Inom psykoterapin sker mötet i ett avgränsat rum där sociala skeenden omtolkas till relatio-

nella händelser och konflikter där rummet och tiden fungerar som en gräns. En sådan teknik 

är svår att tillämpa i socialt arbete då man måste omvandla ekonomiska frågor till psykologi, 

enligt Johansson. Även de bästa intentioner kan omvandlas till kontroll och maktstrategier 

trots en genuin professionell strävan att åstadkomma ”skillnad”, att hjälpa någon. Den franske 

filosofen Michel Foucault har beskrivit vårdapparaten som en viktig instans för samhällelig 

kontroll och maktutövning. Johansson menar därför att det förekommer en mängd pseudo-

autentiska möten där människor utsätts för onödig kontroll, förlorar självkänslan och lär sig 

att underkasta sig (T. Johansson, 2006).  

Upplevelsenivå 

Det autentiska mötet, äkta mötet, utifrån filosofen Martin Buber finns under Johanssons upp-

levelsenivå. Ett nästan heligt möte med en ständig närvaro. 

”Den levande gestalt som träder emot mig kan jag inte lära känna och inte beskriva; jag kan bara för-

verkliga den. Och ändå ser jag den, strålande i mötets ljus, klarare än all klarhet i den värld som jag lärt 

känna. Inte som ett ting bland de ”inre” tingen, inte som en produkt av ”inbillning”, utan som närvaro 

(Buber, 1990, s 17, orig 1923).”  (T. Johansson, 2006, s. 155).  

Om möjligheten finns att inom de ramar och med den komplexa struktur ett professionellt 

möte har, kunna åstadkomma ett sådant möte är enligt Johansson osäkert. Även om upplevel-

ser och föreställningar om det äkta, autentiska mötet fyller en viktig funktion kan det vara 

svårt att veta samt att påvisa resultat (T. Johansson, 2006). 

Inom psykoterapin finns många beskrivningar av äkta möten.  Donald Winnicotts (2003, refe-

rerad i T. Johansson, 2006) är en engelsk psykoanalytiker som beskriver en terapiprocess där 

skratt, kreativitet och glädje är viktiga ingredienser. Syftet med processen är att skapa utrym-

me för lek och genom leken förändring så att nya tankar och insikter uppstår (T. Johansson, 

2006). 

Patrick Casement (2003, i T. Johansson, 2006), även han en engelsk psykoanalytiker, visar på 

hur det för professionella hjälpare är lätt att fastna i dogmer och tankar om hur den rätta be-

handlingen ska gå till. Det en lyckad behandling beror på är att vi istället försöka undvika att 

låsa fast oss i våra uppfattningar, enligt Casement.  Samtidigt menar Casement, att det är vik-

tigt att ha kunskaper om, och bilder av, den man ska behandla. Han efterfrågar en medveten-

het om hur olika föreställningar, attityder och normer inverkar på mänskliga möten, först då är 
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det möjligt att undanröja hinder för kommunikation. I konkreta mötet blir en hel rad mer eller 

mindre stereotypa uppfattningar aktiverade om sociala faktorer, som till exempel kön, etnici-

tet, klass och livsstil. Professionella hjälpare arbetar dessutom ofta inom snäva ekonomiska 

och sociala ramar vilka i sig utgör ett hinder för en förutsättningslös kommunikation. Johans-

son ser dock ändå möjligheten att mötas och att arbeta mot en positiv förändring. En del är att 

tydligöra mötets ramar samtidigt ska både den professionelle och klienten lyfta fram och 

granska de föreställningar som hindrar arbetet. Då kan enligt Johansson ett positivt möte äga 

rum (T. Johansson, 2006). 
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Metod 

Forskningsdesign 

Vi hat valt att utforma studien som en kvalitativ fallstudie. 

Sökprocess för litteraturgenomgången 

I vår litteraturgenomgång har vi sammanställt tidigare forskning för att få en teoretisk bild 

över komponenter som påverkar och formar mötet socialsekreterare – klient.   

 

Sökningen för tidigare forskning har gjorts på följande databaser: Academic Search Premi-

er- EBSCO, Google Scholar,  LIBRIS, ProQuest samt Substansen. Vi har främst använt Boo-

lesk sökning med sökorden:  bemötand*, empati*, etik*, “ individuell bedömning”, hand-

lingsutrymme, lag*, lagstift*, makt*, myndighet*, “socialt arbete”, “social work”, “social 

worker”, “professional encounter”, “professional approach”, “assessment”, welfare, “use of 

self”,  gender*, ethnicit*, “power structure” AND ”social work”, empath*, “self awarness” 

and “self-reflection”. 

Sökprocessen har resulterat i cirka 550 artiklar och uppsatser. Efter att ha läst abstrakt har vi 

valt bort de artiklar som inte är relaterade till vård och omsorg utan istället har varit möten 

utifrån polisiära funktioner eller där syftet varit annat än utredande förändringsarbete inom 

vård och omsorg och/eller terapeutiskt behandlingsarbete.  I den mån det handlar om forsk-

ning som tagit upp lärandeprocesser har det rört den psykosociala lärandeprocessen hos den 

vårdande parten. Efter genomgång av uppsatser gällande bemötande har vi valt bort dem som 

handlar om ett generellt bemötande som inte utgår ifrån ett empatiskt förhållningssätt där kli-

enten ställs i centrum. Ulla Holm jämför det med att vara snäll med fokus på hur man ter sig 

för den andre utan att ha ett genuint intresse. Många av de uppsatser eller abstrakt vi läst har 

utgått ifrån olika strukturer men saknat det vi efterfrågat strukturer som påverkar mötets soci-

alpsykologi.  Eftersom litteraturen i litteraturgenomgången är vald för att täcka ett brett områ-

de är vi medvetna om att det urval vi gjort också kunde ha sett annorlunda ut. Kring varje 

aspekt som är belyst i litteraturgenomgången kunde vi ha gjort andra val. Den litteratur vi 

tagit med i litteraturgenomgången har vi valt i en strävan att den ska bilda en sammanhållande 

helhet (om än ofullständig). De abstrakt och uppsatser vi läst men inte tagit med kan dock ses 

som en ovärderlig del i att det gett oss en kunskapsbas utifrån vilken vi kunde göra våra slut-
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giltiga val. Det som specifikt rör svenska förhållanden har vi endast sökt efter i svenskt mate-

rial och övrigt har vi även sökt i internationellt material.  

Fallstudie 

Intervjuguide 

Studiens empiriska del kan övergripande karaktäriseras som en kvalitativ fallstudie. Denna 

studies ansats motiveras av sitt syfte att undersöka socialsekreterarnas upplevelse, deras egen 

beskrivning av mötet med klienten och sina möjligheter att påverka mötet. Här görs en halv-

strukturerad livsvärldsintervju. I en livsvärldsintervju är det intervjupersonens livsvärld och 

dennes relation till sin livsvärld som är det centrala att undersöka. Meningen i det som be-

skrivs kan sedan tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Frågeformuläret har utformats som en halvstrukturerad livsvärldsintervju där den intervjuade 

inte bara besvarar frågorna utan i en dialog uttrycker sin egen uppfattning om sin livsvärld 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Frågorna är tematiserade utifrån studiens teoretiska utgångs-

punkt Johanssons modell: strukturell nivå, positionell nivå, relationell nivå och upplevelseni-

vå. 

Utformningen av formuläret har föregåtts av litteraturstudier för att söka vidga kunskapsbasen 

inom området och finna en position utifrån tidigare forskning. Självfallet finns den egna för-

förståelsen för ämnet också med. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) så är det arbete som 

innebär att sätta sig in i de fenomen som ska undersökas, att få en förförståelse, en stor del av 

projektet. Detta behöver vara gjort innan intervjuerna. Författare 1 hade sin egen förförståelse 

inom området med för att berika skapandet av en bra intervjuguide (Larsson, 2005).   

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna tog cirka en timme vardera och genomfördes på respektive socialsekreterares 

arbetsplats. Som komplement till den halvstrukturerade intervjuguiden ställdes följd- och kon-

trollfrågor för att klargöra och utveckla svaren och förstå de underliggande meningarna. Inne-

börden i vissa av de begrepp som användes under intervjun klargjordes för intervjupersonerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Ibland kom intervjupersonen in på sidospår under intervjun och kom ifrån det ursprungliga 

temat men intervjuerna fick gå i den riktningen för att sedan återföras till det ursprungstemat 

då vi följt upp det som den intervjuade ansett vara viktigt. Detta visade sig vara en utveckling 

av tidigare frågor under intervjumallens fyra ursprungsteman.   

Urval av intervjupersoner  

Studier har visat att kön och etnicitet har betydelse (Hildorsson, 2009; T. Johansson, 2006) 

och detta har tagits som utgångspunkt även vad gällande den upplevelse som socialsekretera-

ren får av sitt möte med klienten. Därför var det viktigt att en av respondenterna var man.  

Sökandet efter respondenter resulterade så småningom i ett bekvämlighetsurval. Kontakt med 

respondenterna knöts via en av författarnas kontaktnät. Intervjuare och respondenter har dock 

aldrig träffats tidigare vilket var en viktig förutsättning så att det inte skulle finnas någon för-

utfattad bild eller kontakt som kunde påverka respondentens svar. Urvalet blev fyra socialsek-

reterare från två olika områden. Anita och Berit kommer från område A och följaktligen 

kommer Carina och David från område B.  

Anita: Kvinna 45 år, har annan högskoleutbildning än socionom och har arbetat med organi-

sering av arbete och personal på en högre befattning i hemlandet. Har arbetat 14 år inom soci-

altjänsten gått i lösningsfokuserat arbetssätt och KBT - och handledarutbildning. 

Berit: Kvinna 53 år, utbildad socionom i hemlandet samt kompletteringsutbildning i Sverige 

2 år. Har arbetat med socialt arbete i företag 17 år i sitt hemland. I Sverige har hon arbetat 

inom Socialtjänsten i 11 år.  

Carina: Kvinna 28 år, har annan högskoleutbildning från utlandet. Kom därefter hem till Sve-

rige igen och läste kompletteringsutbildning på Socialhögskolan 60 poäng. Har därefter arbe-

tat på sin tidigare praktikplats.  

David: Man 60 år, utbildad socionom. Har arbetat med socialt arbete myndighetsutövning i 

30 år i olika positioner. Kommer ursprungligen från annat nordiskt land. 
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Val av teoretisk utgångspunkt  

Vi har valt Johanssons modell då den i sig består av ett mångfasetterat komplex av teorier 

som bildar en plattform för att analysera mötet från såväl samhälleliga som individuella ut-

gångspunkter. Därmed kan mötet inom socialtjänstens försörjningsstöd analyseras utifrån 

strukturell, positionell, relationell samt upplevelsenivå med en modell. Modellen har valts 

som utgångspunkt för både litteraturgenomgången och intervjuundersökningen. 

Förförståelse 

Författare 1: Min syn gällande socialt arbete har jag bl. a. fått genom min praktikperiod i Indi-

en vilken även ledde till ideellt socialt arbete i Indien. Det som även påverkat min helhetssyn 

är då jag hade ett mindre företag med arbetsgivaransvar och där de enskilda delarna ofrån-

komligen påverkar resultatet. Inom socialtjänstens myndighetsutövning har jag först arbetat 

som handläggare på Barn och Ungdom och därefter som socialsekreterare med ekonomiskt 

bistånd rehabilitering, dit klienter kommer som ofta varit aktuella under en längre period. Det 

som jag upplevt som viktigast för framgång i det sociala förändringsarbetet, oavsett var jag 

arbetat, är mötet.  

Författare 2: Min förförståelse och erfarenhet av socialt arbete har jag från att ha arbetat som 

kurator på sjukhus och inom primärvården samt från att ha arbetat inom omsorgen om perso-

ner med förståndshandikapp. Inom båda dessa sektorer är mötet en viktig komponent och för-

ståelsen och acceptansen av det professionella mötets asymmetri en förutsättning. Inom båda 

områdena handlar det i stor utsträckning om en förändrande eller bearbetande process om än 

på mycket skilda grunder och skilda förutsättningar. 

Vetenskapsfilosofisk position 

Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position är både fenomenologiskt och hermeneutiskt.  

Fenomenologi 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant för att så långt möjligt fokusera på socialsekretera-

rens egen upplevelse av sina faktiska möjligheter att påverka mötet med tanke på sin kunskap, 

utbildning, organisationen och eget ”filter”. ”Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på 
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exakta beskrivningar av intervjupersonens upplevelse- och livsvärld och undersökarens per-

sonliga inblandning och förkunskaper försöker man att tona ned” (Larsson, 2005, s.93).  

Hermeneutik  

Med hermeneutiskt synsätt strävar man efter att nå förståelse av meningen i en text (Larsson, 

2005). Texten utgörs här av de utskrivna intervjuerna. Resultaten från intervjuerna har analy-

serats utifrån ett hermeneutiskt synsätt relaterat till den teoretiska utgångspunkten och resulta-

tet av litteraturgenomgången med strävan att komma fram till en helhetstolkning av socialsek-

reterarens subjektiva beskrivningar kring mötet socialsekreterare/klient inom ekonomiskt bi-

stånd.  

Studien har en abduktiv metodstrategi genom att kombinera både induktiva och deduktiva 

strategier. Abduktion utgår visserligen från empiriska data men tar hänsyn till teoretiska mo-

ment. Abduktion innebär att studerade fall kan analyseras eller tolkas utifrån teoretiskt grun-

dade antaganden om vissa huvudmönster vilka om dessa vore riktiga kunde förklara de fall 

som studeras. Valen av de teoretiska verktygen i studien eller studier av tidigare teorier i litte-

raturen kan möjliggöra att mönster i empirin upptäcks som annars inte skulle upptäckts utan 

dessa verktyg. Detta innebär att forskningsprocessen kommer att kännetecknas av en växling 

mellan teori och empiriska data där båda kommer att påverka varandra (Larsson, 2005).  

Databearbetning av fallstudien 

Det viktiga i fenomenologisk metod är, ”enligt Merleau-Ponty (1999), att beskriva det givna 

så exakt och fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). I väsenskådandet går man över från att beskriva enskilda 

fenomen till att söka efter deras gemensamma väsen. ”Husserl betecknade en metod för vä-

senskådande som ”fri variation i fantasin”. Det innebär att man låter ett givet fenomen varie-

ra fritt i sina möjliga former, och att det som förblir konstant under variationernas gång är 

fenomenets väsen” (a.a. s. 42).  

Enligt fenomenologin försöker man låta bli att fälla något omdöme om existensen eller icke-

existensen av en upplevelses innehåll. Reduktionen kan beskrivas som att man försöker sätta 

den vardagliga förståelsen av och den vetenskapliga förkunskapen om fenomenet inom paren-

tes för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Intervjuerna har transkriberats ordagrant med pauser och tankeuttryck då 

annars svängar i meningen, oavslutade meningar etc. förlorar sitt uttryck och gör texten obe-

griplig.  

Därefter har hermeneutisk tolkning använts efter att frågorna placerats under de teman som 

funnits som struktur i frågeguiden. Tolkning av mening karakteriseras av den hermeneutiska 

cirkeln vilken innebär att förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda 

delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Det är en ständig 

växling mellan delar och helhet till man kommer fram till en rimlig enhetlig mening fri från 

inre motsägelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Man kan genom att kombinera hermeneutiska 

och fenomenologiska strategier uppnå en mer nyanserad och komplex analys, där ingående 

fenomenologiska beskrivningar utgör en grund för förståelseinriktade tolkningar (Larsson, 

2005).  

Etiska överväganden 

Respondenterna har före intervjun informerats om studiens syfte och att deras namn inte 

kommer att återges i studien och att resultaten kommer att hanteras på ett sådant sätt att de 

inte behöver känna oro över sin medverkan i intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) talar om 

att risken för respondenten att lida skada av att var med i studien ska vara så liten som möjligt 

enligt etiska riktlinjer.  

Respondenterna vet att intervjuerna spelas in för att undvika att det i efterhand blir rekonstru-

erad information och därmed feltolkningar. Respondenterna har fått information om hur mate-

rialet ska användas och att de kommer att var anonyma. Detta då det annars kan kännas svårt 

att svara på frågor och bli inspelad under en intervju. En intervjuperson hade först betänklig-

heter mot att bli inspelad. Hon informerades om att hon gärna fick avstå från intervjun, men 

ändrade sig då hon erbjöds att avbryta intervjun. Respondenterna är även informerade om att 

det inspelade materialet kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd och klar.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet  

Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om konsistens och tillförlitlighet i forskningsresultat 

(Kvale & Brinkman, 2009). Med utgångspunkt i att respondenten litar på bl a sin anonymitet 

så blir det antagligen god reliabilitet, men naturligtvis relaterat till vilka personer som inter-

vjuas.   

Validitet 

Validitet handlar om i vilken mån undersökningen mäter det som var tänkt att man skul-

le mäta (Kvale & Brinkman, 2009). I intervjuerna som är halvstrukturerade med möjlighet 

till följdfrågor har intervjuaren haft möjlighet att ställa följdfrågor och förklara, i förekom-

mande fall, och kunnat fånga upp ev. missförstånd.  

Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet avses om det är möjligt att utgå från att resultaten är giltiga för fler 

individer än de som ingår i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Här i så fall för socialsekre-

terare som arbetar med försörjningsstöd, eller annan myndighetsutövning i hela landet. Om 

studiens resultat har teoretiskt stöd i den teoretiska utgångspunkten så kan det medföra att 

generaliserbarheten i resultaten ökar. Resultaten talar för viss generalisering. Här skulle det 

kunna vara andra möten eventuellt med annan, men framförallt med liknande kontext inom 

socialtjänsten eller myndighet i övrigt. I intervjustudien, och på det sätt som intervjupersoner-

na valts kan men endast generalisera i allmänna termer (Larsson, 2005).  

Avgränsningar 

Studiens avgränsning är mötet på försörjningsstöd inom socialtjänsten, utifrån socialsekretera-

rens roll i mötet. 
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Resultat och analys 

Inledning till resultat och analys 

Klientmötet är det centrala i studien. Såväl studien som intervjuerna är uppbyggda kring Jo-

hanssons modell med fyra teman, strukturell, positionell, relationell samt upplevelsenivå. Var-

je respondents syn på mötet är inledningen till studien och alla fyra ansåg att mötet är ett red-

skap man har i sitt arbete och att det är oerhört viktigt. Därefter följer resultaten uppdelade 

efter teman. 

Mötet: 

Anita: …det är det enda instrumentet man har i socialt arbete, alltså det är nyckelinstrument/…/Det är bara där 

man kan påverka genom att möta den andra./…/man behöver inte vara fysiskt närvarande varje gång det kan 

vara ett samtal per telefon också . 

Berit: …jag skulle vilja träffa de flesta klienten/…/den första möte jag tycker den är jätteviktigt. Det är nån ut-

gångspunkt för mig./…/jätteviktigt den här inställning och attityd som man träffar människor på/…/ den här 

kommunikation på vilket sätt fungerar mellan tjänsteman och en klienten. 

Carina: ”Det allra viktigaste känns det som just i, i det här arbetet, det é grunden för, det é grunden för allt.” 

David: ”Jag lägger oerhört stor vikt på klientmötet. Det tycker jag är det nästan, har nästan avgörande betydelse, 

att ett lyckat möte, där både jag som handläggare känner trygg, och den som söker bistånd känner trygg. Det är 

väldigt viktigt.” 

 

Strukturell nivå: resultat 

Hur ser du på hur de rättsvetenskaplig ramar och lagar såsom Socialtjänstlagen, kom-

munala riktlinjer etc. påverkar ditt möte med din klient?  

Alla respondenterna ansåg att det var viktigt att informationen var tydlig. Anita och Carina 

ansåg att det var viktigt för klienten att få veta vilka befogenheter de hade samt vilka rättighe-

ter klienten själva hade.  

Berit talade däremot om vikten av ge grundlig information och genom den göra klart för kli-

enten att det är lagar och regler som styr arbetet. Om man talade om att det var dessa man 

arbetade efter, så gjorde det att man undvek problem. David ansåg inte heller att mötet påver-

kades negativt av att ge information om man var så tydlig som möjligt. Han tog under mötet 
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även upp sekretesslagen och hur man räknar ut socialbidrag förutom rättssäkerhetsfrågorna 

med överklagan av beslut som klienten anser vara felaktiga. 

Anita ansåg att en klients negativa bild från tidigare möten ofta påverkade i början av en kon-

takt vilket innebar att det blev ett möte klient – myndighet. Samtidigt ansåg Anita att den in-

byggda makten underlättade arbetet då det gav ett automatiskt mandat i och med kontakten 

med socialtjänsten vilket gjorde det möjligt att hjälpa.  

Både Anita och Carina ansåg att de ramar man arbetar inom är till hjälp. Carina såg dem som 

en trygghet, eftersom det var hennes första jobb hade hon något att hålla sig till. Men samti-

digt ville hon om det var första mötet tydligt förklara för klienten att lagstiftningen var för 

bådas skull, annars kände hon att det var som om hon satt med hela makten trots att hon kun-

de göra sina egna bedömningar hela tiden.  

Är målsättningen och ansvarsfördelningen tydlig på arbetsplatsen? 

Tydligheten i målsättningen var alla klara över. Anita såg att de alltid hade målet i sikte och 

att det definitivt styr arbetet men att vägarna till målet inte alltid är en rak linje. I arbetet är 

man i olika faser vilket innebär att samtalen kan se mycket olika ut. Ibland innebär det att man 

måste ha samtal som man känner inte har med målet att göra. Men har man inte dessa samtal 

vet man att man inte kan gå vidare.  

Socialsekreterarna tar även upp under fråga om målsättningen och ansvarsfördelningens tyd-

lighet, sin upplevelse av de mer informella mål såsom de visar sig i ledningens och persona-

lens värderingar och faktiska förhållningssätt i det dagliga arbetet och hur de påverkar mötet. 

Anita ser hur personalens värderingar skiljer sig åt beroende på vilken bakgrund de har och 

vilken typ av samhälle de kommer ifrån. En viktig faktor enligt Anita är hur man ställer sig 

till pengar och dess värde. Hon menar att det har stor betydelse om man någonsin varit utan 

pengar och förstår vad det innebär. Om man alltid haft pengar så ser man på den skäliga lev-

nadsnivån annorlunda. Däremot om man kommer från ett utpräglat klassamhälle kommer 

även detta att prägla ens liv. Socialt arbete kan då ses som en form av välgörenhetsarbete vil-

ket Anita är tydlig med är något helt annat. Anitas tanke är ändå att personal och arbetsled-

ning har en gemensam plattform där de kan enas och har en gemensam syn som är att de sö-

kande strävar efter arbete.  
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Berit anser att det är många av hennes klienter som tror att socialbidrag är en form av lön och 

hon är därför nöjd när människor förstår det hon förklarar för dem.  

Det som skiljer ledning och personal väsentligen åt enligt Anita, Carina och David är att bud-

geten styr mer än vad som faktiskt är det bästa för klienten.  

Carina: ”- Det är en budgetstyrd inte människostyrd , inte kommuninnevånarnas bästa i tankarna utan budgetens 

bästa i tankarna. Mer som statistiken och hur många hushåll vi har inte vad hände med de där hushållen. Har det 

gått till en sjukersättning som kommer att ta slut om ett halvår och sen kommer de tillbaka om här eller har vi 

faktiskt stöttat till en hållbar individuell lösning liksom.” 

Anita menar att ledningen vill att vägen ska vara så kort som möjligt men det handlar om att 

ha tiden att se, 

Anita: ”att inte låta sig påverkas av alla andra och hela världen är galen behöver inte jag vara det men ibland kan 

det bli så att hela världen är galen och man blir galen faktiskt. ” 

David ser situationen som att han har tre uppdragsgivare. Lagens intentioner, politiker och 

arbetsledning samt klienten och att dessa inte går ihop. De arbetar nu för att få ut så många 

som möjligt på arbetsmarknaden. Han ser det mer som att de nu arbetar mer som arbetsför-

medlingen, inte för att höja livskvalitén hos de mest utslagna. 

Berit däremot ser inte någon större skillnad i attityden hos ledning och personal men även om 

hon ibland skulle kunna tänka annat, så uppger hon att hon vet vad det är som styr - lagar och 

regler. 

Är det möjligt för dig att arbeta utifrån klientens önskemål om de vill - starta eget, gå en 

utbildning eller studera i Sverige eller utomlands-, eller är målsättningen sådan att du 

behöver föra in klienten på andra spår om du skall kunna vara behjälplig vid föränd-

ringen? Med tanke på: 1§ 3 stycket SoL ”Verksamheten skall bygga på respekt för männi-

skornas självbestämmanderätt och integritet.” 

Alla respondenterna följde de uppsatta målen med arbetslinjen. Men Anita och Carina var 

båda beredda att hjälpa klienten att följa det den eftersträvade. Klienten fick inte mer ekono-

miskt bistånd eller rätt att avstå från kraven från någon oavsett hur de såg på vägen till målen. 

Anita såg att det var hennes mål att stödja klienten att bli självförsörjande men på vilket sätt 

var den enskildes sak att besluta, hur det skulle uppnås. Hon var dock tydlig med att klienten 

måste skaffa medlen för att uppnå målet själv eller genom arbetsförmedlingen el. dyl. Hon 

kunde vara behjälplig genom ett trepartssamtal med den part som klienten skulle till men var 

tydlig med att hennes hjälp avslutades därmed. Enligt Anita är det möjligt att hon arbetar bre-
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dare än andra kollegor men hon tror själv att det snarare beror på personliga livserfarenheter 

än på hennes utbildning.  

Berit ser som sin uppgift att råda och informera, men inte med socialbidrag.  

Carina ser det som hennes största jobb att lotsa klienterna rätt men utan att rucka på kraven. 

David liksom de andra menar att det är arbetslinjen som gäller och att hjälpa de sökande till 

något annat än det som är verksamhetens målsättning finns inte resurser till.  

Sammanfattning strukturell nivå: Alla respondenterna såg det som viktigt att ge klienten 

tydlig information kring lagstiftning vid första mötet. Ett syfte med informationen var att kli-

enten skulle bli införstådd med vilka möjligheter och skyldigheter som förelåg. Alla ansåg att 

det var tydligt vilken målsättning man arbetade efter, samtidigt tog en av respondenterna upp 

att värderingarna skiljde sig åt beroende på personalens bakgrund vilket även stämde överens 

med respondenternas svar. Inom arbetsplatserna fanns det en tro om en gemensam syn. Men 

denna syn på att alla vill få sin försörjning genom arbete skiljde sig åt mellan respondenterna 

som tog upp detta. David uttrycker att han har tre uppdragsgivare, lagens intentioner, politiker 

och arbetsledning samt klienten, och att dessa inte går ihop. 

Delanalys strukturell nivå 

Svårigheten med att ge information är om informationen kan mottas av den som är berörd av 

informationen och som är i behov av den. Man behöver först veta om det finns det tillräckliga 

grundkunskaper att bygga på så att den utgivna informationen inte blir för svår för klienten att 

ta till sig eller att komma ihåg. Att börja där klienten är, är grunden i MI, men inte självklart 

att man gör (Bart & Näsholm, 2006). 

Enligt Berglund (2000) är det i det relationsskapande mötet som samspelet sker, där klienten 

känner hur det är att vara förstådd, uppmärksammad och värdefull vilket även är grunden till 

ett lyckat förändringsarbete. Man behöver enligt Berglund komma så nära att man kan förstå 

vad det är som händer.  

Den inbyggda makten som finns i mötet blir även denna tydlig i styrningen av samtalet. Man 

har dessutom klargjort institutionens formella syften och visat de informella målen där man 

axlat den kulturellt föreskrivna rollen enligt Gordan (2004) samt startat mortifikationsproces-

sen vilket enligt Johanssons (2006) strukturella nivå innebär att klienten för att kunna bevara 
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självkänslan i denna typ av sammanhang lär sig regler och rutiner för att kunna presentera sig 

själv på ett speciellt sätt för att kunna uppnå fördelar och förmåner och då kunna göra det ej 

tillåtna.  

För en av respondenterna var detta att ha gett informationen ett sätt att undvika problem i 

framtiden. Enligt Johansson (2006) strukturella nivå kan klienten här ha startat sin resa in i 

systemet, och där handläggarna riskerar att bryta sin kontakt med klienten.  

Endast en av respondenterna tar upp hur en negativ bild från tidigare möten ofta påverkade i 

början av en kontakt vilket innebar att det blev ett möte klient – myndighet men såg samtidigt 

att den inbyggda makten underlättade arbete då det gav ett automatiskt mandat vilket gjorde 

det möjligt att hjälpa. Samma respondent tog även upp hur personalens värderingar skiljer sig 

åt beroende av bakgrund och vilken typ av samhälle de kommer ifrån. Att det har en stor be-

tydelse om man någonsin varit utan pengar och förstår vad det innebär. Kommer man från ett 

utpräglat klassamhälle kommer även detta att prägla ens liv och hur det kan innebära att man 

ser på socialt arbete som en form av välgörenhetsarbete. Här beskriver Gordan (2004) hur 

förhistorien för både klient och socialsekreterare påverkar mötet och vikten för socialsekrete-

raren att vara medveten om detta. Självreflektionen ses av Holm (2009) som en viktig del i 

den professionella hållningen, om denna saknas, saknas även den professionella hållningen. 

Samme respondent är även den enda som nämner det faktum att även om verksamhetens mål 

styrs med tanke på budgeten vilket alla respondenterna är överens om, så är den kortaste vä-

gen inte alltid den bästa för klienten. Men hon menar att det gäller att ha tiden att se det och 

inte låta sig påverkas av alla andra. Samtidigt såg hon att hennes mål var att stödja klienten att 

bli självförsörjande men att det var den enskilde som själv skulle besluta hur det skulle ske. 

Empowerment tas upp i Johanssons (2006) strukturella nivå där klienten placeras i centrum 

och handläggaren blir en konsult vilket innebär att mötet blir aktivt och konstruktivt. Detta 

innebar även att hon arbetade bredare än sina kollegor men hon såg mer att det berodde på 

personliga livserfarenheter än utbildning.  

Dahlström (1987) tar upp det ideala i hur den offentliga förvaltningen som auktoritet fyller sin 

funktion med den förväntade professionaliteten genom att följa regler och lagens intentioner. 

Lagens intentioner uppfylls här genom insatsernas utformning och genomförande tillsammans 

med den enskilde där socialsekreteraren ser vikten av att ställa relevanta krav med hänsyn 

tagen till individens självbestämmande (SoL, SFS 2001:453 ; HFD 2011 ref. 49; RÅ 2004 ref. 

130; RÅ 2008 ref. 21; RÅ 2009 ref. 103) . Denne respondent handlar även utifrån de yrkes-
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etiska riktlinjerna (SSR, 2011) och tar hänsyn till den lojalitetskonflikt som dessa innebär men 

uppfyller ändå båda delarna för klientens bästa och de uppsatta målen med självförsörjning 

utifrån det specifika fallet. 

 Övriga respondenter ser att det finns en lojalitetskonflikt men använder inte sitt handlingsut-

rymme utan följer verksamheten och identifierar sig med socialtjänsten som förvaltningsrätts-

ligt system vilket innebär att man här inte tar hänsyn till lagens intentioner (SSR, 2011; Mo-

rén, 2001) . Den respondent som skiljer sig från de övriga konstaterar att det ibland kan vara 

svårt att göra det som är bäst för klienten då hon påverkas av hur andra ser på vad som ska 

göras. De informella målen med förväntningar från institutionen och kollegor kan försvåra 

möjligheterna att vara oss själva. Kraven på lojalitet och likriktning kan vara stora (Gordan, 

2004). 

Två av de övriga respondenterna som ser konflikten i uppdraget handlar som den tredje re-

spondenten som inte ser någon skillnad i hur personal och ledning ser på uppdraget. Detta gör 

de genom att följa det som de ser som de ”fastlagda bestämmelserna” och bryter därmed mot 

de etiska riktlinjerna samt lagens intentioner. Samtidigt skapas här genom mängden av beslut 

ett repressivt prejudikat och man undviker här även komplexiteten i mötet (Börjesson, 2001; 

SSR, 2011). Thomas Johansson (2006) tar upp på strukturell nivå, hur strukturer aldrig är sta-

tiska och kan förändras, men att det kan ta tid. 

Samtidigt har man inte brytt sig om den andres information och vet inte heller om de kunnat 

ta emot informationen. Är informationen anpassad till mottagarens kapacitet och möjlighet att 

ta emot, eller är denne t ex upptagen av att hyran inte är betald och av att inte ha pengar till 

mat. Är språket för krångligt eller förstår de inte samhällssystemet etc. 

Positionell nivå: resultat 

Hur ser du på kön, klass, etnicitet och dess betydelse för ett bra möte? 

Ingen av intervjupersonerna ansåg att det underlättade mötet om de hade samma sociala bak-

grund eller samma kön som den sökanden. När frågan ställdes svarade både Anita och Berit 

att det inte spelade någon roll. Men när frågan exemplifierades genom en specifik situation 

med en muslimsk man som inte ville ta i hand av religiösa skäl så påminde sig Berit om ett 

möte hon tidigare haft där just det inträffat. Vid frågan om liknande händelser uppgav hon att 

vi lär oss efterhand och att hon nu accepterade det. 
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Hur hanterar du eventuella problem i mötet som uppstår pga. av detta? 

Carina tog själv upp svårigheterna med kön och ålder där hon kände sig osäker på sin egen 

förmåga att hjälpa en man i 45-årsåldern som arbetat hela sitt liv och kände att även han skul-

le ha funderingar över hennes förmåga. Carina kommenterade även klass och att det var något 

som hela tiden var närvarande då hon själv satt där med sin fina utbildning. 

Carina: "eller men ändå jag är högutbildad och man är anställd, man har ju alla fördelar, det är ju konstant närva-

rande.” 

Angående etnicitet, ansåg Carina det snarare som något som innebar en annan typ av öppen-

het. Språksvårigheter i sig gjorde endast att hon fick arbeta hårdare. Om tolk blev nödvändig, 

var det ett problem då det innebar en osäkerhet i mötet.  

Anita ansåg att de mötena endast blir annorlunda men då hon ska möta personen där den är så 

är det hon själv som är den som ska anpassa sig till rätt nivå.  

Underlättar det mötet om du möter någon från samma sociala och kulturella bakgrund? 

Samma kön? Varför?  

Carina försökte skaffa sig kunskap om etniska grupper som hon inte kände till för att underlät-

ta samarbetet, men kunde samtidigt ha svårt att bortse ifrån att sätta ensamstående mammor 

eller mammor i hennes egen ålder i fack, då de hade barn. Hon såg dem mer som mammor än 

som kvinnor i hennes egen ålder. Hon försökte låta bli att tänka på kvinnorna, som mammor, 

men oftast gjorde hon det ändå särskilt för de icke födda i Sverige som hade ekonomiskt bi-

stånd. I dessa familjer arbetade man hårt för att få ut mannen i något arbete eller för att få nå-

gon yrkesutbildning och kvinnan blev ofta bortglömd. Kvinnan hade ofta många barn och 

med det följde inskolningar och hon försvann då helt som person, men Carina försökte tänka 

på det hela tiden men medgav samtidigt att det var lätt att glömma. 

David trodde inte att han såg någon skillnad på om det var man eller kvinna. Han ansåg att det 

var sakfrågorna som hade betydelse. Samtidigt medgav han att han som handläggare påverka-

des av attityden klienten hade när de kom till första mötet.  

Lagstiftningen säger att det inte ska finnas etnisk diskriminering men:  

David: ”Sen är det så att vi har ju den här lagstiftningen att det inte ska finnas några etniska diskrimineringar 

men sen finns det, sen urskiljs det ändå en viss grupp som vi inte kan undgå att möta liten viss grupp som vi ändå 

bemöter som vi inte kan undgå att möta lite tuffare.”  
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David: …det är som exempel så är det så här så, kommer det en zigensk familj så att måste vi följa upp så att… 

det finns väldigt stora risker att deras…, de missbrukar sitt boende de står ensam för lägenheten och sen så kan 

8-10 stycken som kan flytta in i en lägenhet. Och vi har fått väldigt mycket klagomål och hot om vräkningar just 

när det gäller zigenska familjer. Men ändå måste man betrakta ... 

David: Vi har inte någon sätt att vi ska behandla dem annorlunda utan man jobbar efter lika principen. Alla är 

lika. Man tar inte hänsyn till deras specifika behov som avviker så mycket från den normaliserande kulturen utan 

man behandlar dem som om de vore lika. Att man får, inte ens omvänt diskriminera dem. Man ställer samma 

krav och ger dem samma möjligheter som alla andra. 

Sammanfattning positionell nivå: Ingen av respondenterna ser frågan om kön, klass, etnici-

tet som varken försvårande eller underlättande i någon större utsträckning. Men med enstaka 

undantag för ålder. Anita menar att mötet med någon med annan etnicitet endast blir annor-

lunda men att det är hennes uppgift att anpassa sig.  

Delanalys positionell nivå 

Ingen av respondenterna ansåg att det underlättade mötet om de hade samma etnicitet, sociala 

bakgrund eller kön som den sökanden. Men då frågan ställdes utifrån en konkret situation 

med en muslimsk man som inte ville ta i hand av religiösa skäl påminde sig en av responden-

terna att detta inträffat men att hon nu accepterade det. Börjesson (2001) tar upp hur resone-

mang på abstrakt nivå kan göra att man antar något som skulle uppdagas i ett konkret resone-

mang om ett aktuellt fall. Hildorsson (2009) diskuterar svårigheterna med att tala om kön och 

etnicitet och att man gärna uttalar sig försiktigt då man är försiktig för att vara politiskt kor-

rekt.  

Endast en av respondenterna ansåg att kön och etnicitet innebar att mötet endast blev annor-

lunda och att då hon skulle möta personen där den är, så är det hon själv som är den som ska 

anpassa sig till rätt nivå. Både Holm (2009) utifrån det professionella förhållningssättet och 

Gitterman (1983) beskriver hur ansvaret för att överbrygga hindren i den hjälpande processen 

ligger på den professionelle som en följd av den ojämna maktfördelningen i den asymmetriska 

relationen.  

En av respondenterna tog själv upp svårigheter med både kön, klass och etnicitet. Där hon 

hade svårast att inte sätta kvinnor i sin egen ålder med barn i ett fack och då se dem mer som 

mammor än kvinnor i sin egen ålder. Hon försökte lösa detta genom att bortse från att de hade 

barn, detta gällde speciellt de icke födda i Sverige. Den individuella bedömningen ska göras 

utifrån den sökandes hjälpbehov och dess omfattning och barnperspektivet är även det alltid 

närvarande i all individuell bedömning (SoL, SFS 2001:453).  
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En annan av respondenterna trodde inte att han såg någon skillnad på om det var man eller 

kvinna utan lade mer vikt vid attityden hos personen. Lagstiftningen säger att det inte ska fin-

nas etniska diskrimineringar men respondenten ansåg samtidigt, att en viss grupp urskiljdes, 

som de inte kunde undgå att möta lite tuffare. Men då man arbetade efter likabehandlingsprin-

cipen kunde man inte behandla dem annorlunda utan de behandlades lika som alla andra. Man 

avstod från att ta hänsyn till deras specifika behov som skilde sig så mycket från den normali-

serande kulturen. Istället behandlade man dem som om de vore lika. Respondenten ansåg att 

man annars skulle omvänt diskriminera dem, man ställde därför samma krav och gav dem 

samma möjligheter som alla andra.  

Dessa båda ”sanningar” att man följer lagstiftningen och behandlar alla lika, trots att de är 

olika, är båda exempel på doxa som enligt Hildorsson (2009) finns inom socialtjänsten. Detta 

utan att de problematiseras eller diskuteras trots att dessa ”sanningar” både är oförenliga och 

motsägelsefulla. Att alla ska behandlas utifrån den normerande gruppen innebär att man av-

står från att göra en individuell bedömning och man kan då inte heller bedöma den bistånds-

sökandes hjälpbehov eller dess omfattning vilket ska göras enligt socialtjänstlagen. Att man 

ser det problemet som att man då ska behandla personer från olika etniska grupper annorlunda 

som grupp och detta då blir en omvänd diskriminering stämmer naturligtvis, men det är sam-

tidigt samma tankefel men omvänt. Fortfarande är det gruppen som bedöms istället för den 

enskilde individens behov och dess omfattning. I regeringsformen står att varje förvaltning 

ska följa sin lagstiftning och enligt den förvaltningslagen behandla alla individer lika (RF,  

SFS 2011:109, kap. 1,  9 §). 

Det man ser här är hur maktobalansen förstärks av positionella faktorer såsom kön, klass och 

etnicitet och svårigheten för socialsekreterarna att hantera och se detta trots en viss medveten-

het om att det existerar. Johansson positionella nivå blir här ett genomgående tema.  

Relationell nivå: resultat 

Vad tänker du på när du har första mötet med en ny klient? (Anser du att det första 

mötet är viktigt för den fortsatta relationen?) 

Anita, Carina och David ansåg att det första mötet var viktigt för den fortsatta relationen. De 

såg det första mötet som det som mer eller mindre avgjorde den fortsatta relationen, Anita 

ansåg att om hon lyckades skapa en bra relation vid det första mötet så kunde nästan inget 



 42 

förstöra den och att det var både svårt och onödigt att reparera om det inte gick bra, därför la 

hon mest energi på det första mötet. Carina menar att man inom de först 10 minuterna sätter 

ribban för hur relationen ska utvecklas. Sen kan det första besöket gå åt helvetet och det går 

ändå att reparera men hon ser ändå de först 10 minuterna i det första mötet som jätteviktiga. 

Hon har ingen mall men försöker bemöta personen utifrån den enskilda individen. En man i 

50-årsåldern som är deprimerad kan hon inte behandla på samma sätt som en 19-åring med 

attityd.  

David ser det första mötet som det som har en avgörande betydelse för möjligheten att skapa 

ett förtroende i mötena de ska ha i framtiden dvs. deras förtroende till honom som handlägga-

re. 

Berit var den av de fyra som ansåg att det inte var något speciellt med det första mötet. Hon 

ville bara att det skulle vara ett korrekt möte mellan henne och klienten där hon kan informera 

om det aktuella ämnet.  

Hur kan mötet rent konkret se ut, ett bra möte kontra ett dåligt möte? (Vad skiljer det 

dåliga mötet åt från det autentiska (bra) mötet?)  

Enligt Anita är det dåliga mötet ett möte utan empati där fokus ligger på att endast ha målet i 

sikte: 

Anita: Jag tror att man inte ser människan man ser på ett annat sätt, man ser uppdraget, Det är det här som jag 

ska utföra under den här tiden, det ska gå så smidigt som möjligt och det är mitt mål. När jag kommer dit ska jag 

få en viss slags information och jag måste informera om vissa saker och om jag har fokus bara på det på det jag 

måste göra på det jag måste ha gjort och glömmer den andra.  

Anita menar att avsaknaden av empati kan bero på en mängd faktorer. Man kanske inte orkar 

den dagen, eller man har tankarna på annat håll eller man måste få sitt arbete gjort och tror att 

detta blir det smidigaste sättet. Man kan enligt Anita sakna empati ibland eller permanent. 

Berit ser det bra mötet som ett möte där klienten förstår informationen de får och förstår att 

socialbidrag är tillfälligt och ingen lön samt att handläggaren inte fattar besluten utan att dessa 

fattas av handläggaren p g a lagstiftningen.  

Carina ser ett bra första möte som ett möte där hon får tid för att förklarar förutsättningar och 

regler så att det inte skapar irritation senare p g a missförstånd och oklarheter. Hon försöker 

därefter ha ett möte direkt efter det första om möjligt, då hon kan fokusera på annat. David ser 

ett bra möte som helhet om han där kan avdramatisera att den sökande är klient och han hand-
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läggare. Han gör det genom att göra det bekvämt för klienten och när han möter dem välkom-

nar han dem som om de vore vilken person som helst, som en människa. Han försöker inte 

tänka på dem som en klient utan som en människa, som du och jag.  

Hur ser din relation ut i förhållande till dina klienter? 

Anita tar upp obalansen och att hon försöker balansera upp ojämlikheten då hon annars inte 

ser att hon får möta människan. Hon har även som målsättning att relationen ska vara öppen 

och ärlig. Hon anser att om hon är ärlig som tjänsteman så bjuder det till ärlighet från klien-

tens sida.  

Berit säger att hennes relation till hennes klienter är den kontakten som existerar på en arbets-

plats. Kontakten mellan tjänsteman och klient, ingen vänskapsrelation. 

Carina menar att då hon är mänsklig skiftar ju relationerna mellan olika klienter och vissa 

kämpar hon mer för än andra och följer upp avslag etc. 

Carina: … olika till olika klienter, verkligen. /…/inte mer än mänsklig, där vissa, vissa man kanske kämpar lite 

extra för inte de att man beviljar mer pengar men det att man anstränger sig åhh följer upp avslag och bokar in en 

tid efter och du förstår att du kan söka nästa månad, och vissa man är glad att man får skicka ett avslag, man 

följer inte upp det. /…/ ingen skyldighet att göra det men jag tror att jag har inte fått ta emot så mycket skit och 

det är ju ett tecken på att man i alla fall har en bra relation med sina klienter, så att säga värdestocken i social-

tjänstvärlden. 

David försöker att ha en bra relation till dem för att de ska känna sig trygga och ha förtroende 

för honom och därmed också ha förtroende för socialtjänsten i stort.  

Hur upplever du eventuella känslor som uppkommer under mötet?  

Anita och Carina gav känslorna utrymme och kommenterade dem som uppkom under mötet 

och Anita såg det som viktigt att möta dem och lyssna varför det händer istället för att ”rusha” 

vidare.  

Berit valde att dölja sina känslor av irritation och medlidande och istället vara lyhörd för kli-

enten. David tog upp känslor som något som påverkade. Han försökte undvika att de blev 

styrande genom att ha likhetsprincipen i åtanke. 
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 Hur påverkas du av detta i dina möjligheter till ett autentiskt möte? Blir det svårare 

då? 

Anita och Carina ser båda känslor som något positivt. Anita menar att känslorna gör att mötet 

blir på riktigt. 

Anita: ”… Ibland är det så att om jag ska komma tillbaka en relation om den ska bli bra ibland den måste bli en 

åska innan så ibland en gräl kan vara mycket bra ( skrattar)” 

Även Carina ser en urladdning som något positivt även om hon inte egentligen tycker om det. 

Hon ser absolut inte att känslor gör mötet sämre. Men är inte förtjust i när de stormar ut och 

anser att det är jättejobbigt när någon går ifrån eftersom hon är en ”göra upp”- person. Och 

eftersom det är hennes personlighet, så är hon privat också och även om hon ser att man kan-

ske skulle låta dem gå och ringa upp själva och boka en ny tid så har hon svårt att släppa dem 

och vill inte att de ska gå innan de prata klart.  

Varken Berit eller David ser känslorna som positiva utan försöker dölja och bortse ifrån käns-

lorna.  

Hur hanterar du eventuella känslor som uppkommer under mötet hos dig eller din kli-

ent? (totalistisk definition av motöverföringsbegreppet) 

Om Anita blir irriterad, vilket sällan händer, tar hon upp det och kommenterar det och använ-

der det till att utveckla samtalet. Carina ser det som svårt i vissa ärenden men hon försöker 

vara öppen om det medan Berit försöker undvika att visa att hon blir irriterad och avbryter 

mötet och bokar om mötet. Detta om klienten trots att hon informerar och försöker lugna ner 

honom inte lyssnar. Men Berit menar att det ju finns människor med psykiska problem så man 

vet att det inte går. Sin egen irritation döljer hon genom att gå ut och kopiera eller tala med en 

kollega så att hon får höra vad denne tycker. David avvisar vad klienten och han tycker om 

varandra och försöker att återskapa en struktur i mötet. Han talar även om att socialarbetarna 

generellt har för mycket makt och pratar för mycket och lyssnar för lite. 

David: ”... Jag försöker ändå så att lyssna mer än det behövs lyssna. Jag låter kvinnor komma till tals inte att jag 

som ska tala för dig. Det existerar allt för mycket.”  
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Känner du att klienten ibland kommer för nära? Om ja: Hur hanterar du det? Om nej? 

Vad tror du det beror på?  

Om klienten kommer för nära är Anita tydlig med vad som definierar relationen och att när 

det ser ut som det gör finns det inte rum för någon annan relation. David svarar inte på per-

sonliga frågor utan definierar vilken typ av möte de har. Berit tar inte emot det om det kom-

mer från en klient att hon ser henne som en väninna och hon själv har aldrig kommit för nära 

en klient. Carina har däremot upplevt det ett antal gånger mer tidigare än nu men tror att det 

beror på att hon glömmer sitt uppdrag och är mer som en kurator. Hon tar dock upp det i ar-

betsgruppen då det är ett mycket öppet klimat där. 

Sammanfattning relationell nivå: De flesta ansåg att det första mötet var viktigt för den 

fortsatta relationen. Carina menar att de första 10 minuterna sätter ribban för hur relationen 

ska utvecklas. Det råder delade meningar om känsloyttringar i mötet. Å ena sidan något som 

kan berika kontakten genom att tas till vara och å andra sidan besvärligt eller något att dölja.  

Delanalys relationell nivå 

Mötet på den relationella nivån handlar enligt Thomas Johansson (2006) om att skapa sociala 

situationer, om påverkan och den subtila makten. Det första mötet var viktigt som relations-

skapande enligt de flesta av respondenterna och någon beskriver det som att har man väl skapt 

en god relation från början så tål den påfrestningar. Berglund (2000) har beskrivit att i det 

goda mötet skapas de goda skälen till förändring. En av respondenterna tar upp att hon försö-

ker balansera den ojämna maktfördelningen för att få ett bättre möte med klienten. Hon strä-

var efter en öppen och ärlig relation anser att hennes ärlighet som tjänsteman främjar klien-

tens ärlighet. Det professionella mötet bygger enligt Thomas Johansson (2006) på en ojämlik 

situation, maktobalans. En del i det professionella förhållningssättet är enligt Holm (2009) att 

hantera den ojämna maktfördelningen på ett sätt som främjar klienten. På samma sätt menar 

Dahlström (1987) att makten kan med myndighetens auktoritet användas till klientens bästa.  

Det är inget speciellt med det första mötet anser en av respondenterna och menar att ett bra 

möte är när klienten förstår informationen samt förstår att besluten fattas på grund av lagstift-

ningen. Hon avsäger sig ansvaret för de beslut hon senare kommer att fatta, som om de kom 

ur lagstiftningen och inte från den individuella bedömningen som alltid ska göras av den bi-

ståndssökandes hjälpbehov och dess omfattning (RÅ 2008 ref. 21). Den individuella bedöm-
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ningen görs utifrån ett handlingsutrymme då Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning. Ett hand-

lingsutrymme som enligt Börjesson (2001) även kan användas för att fatta beslut som är mot 

istället för, för den enskilde, med hänvisning till lagstiftningen. Här tar socialsekreteraren inte 

ansvar för maktobalansen i mötet, vilket hon bär ansvaret för att göra i det professionel-

la/asymmetriska mötet (Holm, 2009) .  

Detta möte kan ses som det Thomas Johansson (2006) kallar pseudoautentiska möten där 

människor förlorar självkänslan och lär sig att underkasta sig. Ett annat möte som kan betrak-

tas som pseudoautentiskt är det möte där en respondent beskriver att han försöker avdramati-

sera att den sökande är klient och att han är handläggare men där han ändå besitter makten i 

den ojämnt fördelade maktsituationen. Här tar socialsekreteraren inte ansvar för maktobalan-

sen på ett professionellt sätt (Holm, 2009) utan bortser från den.  

En respondent anser att då hon är mänsklig skiftar ju relationen mellan olika klienter och vissa 

kämpar hon mer för än andra och följer upp avslag och bokar nya tider, och vissa blir hon 

glad att få skicka ett avslag till säger en av respondenterna. Enligt Dahlström (1987) fungerar 

inte alltid den faktiska offentliga administrationen så att den uppfyller sitt uppdrag med för-

väntad professionalitet. Utan istället med självsvåldig byråkrati utifrån egna intressen. Att 

vara glad över att få skicka avslaget skulle med Holm (2009) kunna beskrivas som när egna 

behov av makt undergräver det professionella förhållningssättet. 

De känslor som kommer upp under mötet hanterar respondenterna på helt skilda sätt. En av 

respondenterna menar att känslor som uppstår, både klientens och de egna, kan användas för 

att utveckla relationen . Känslorna kan reflekteras över och det utvecklar samtalet. Här tillgo-

doses klientens legitima behov av att få ta del av hjälparens kunskap, erfarenhet, respekt samt 

ett personligt bemötande och socialsekreteraren har förmodligen haft ett reflektionsutrymme 

mellan sig själv och klienten och då kunnat fånga upp känslor och kunna använda situationen 

till klientens bästa (Holm, 2009). 

Två av socialsekreterarna valde att försöka dölja och bortse från känslor i mötet. Den ene val-

de att försöka återskapa en struktur i mötet. Den andre valde, när klienten blev aggressiv och 

hon själv irriterad, att avbryta mötet och boka ett nytt. Båda har valt att lösa situationen ge-

nom coping - att minska den psykologiska belastningen i en påfrestande situation. (Holm, 

2009). De har praktiskt löst det på olika sätt men båda har undanröjt det som känts hotfullt för 

att ta kontroll över situationen. 
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Det är endast en av respondenterna som beskriver att klienten i någon större utsträckning 

kommer för nära och hon säger att hon kan känna sig oproffsig när hon tycker det är spännan-

de och roligt att höra om klientens liv, och fokus i samtalet har förskjutits från det som var 

uppgiften. Här låter socialsekreteraren de egna behoven av att det är spännande och roligt att 

höra om klientens liv få styra och bortser från den professionella hållningen. ”Professionell 

hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar klientens legiti-

ma behov- inte av de egna behoven, känslorna och impulserna.” (Holm, 2009, s. 51). Det kan 

ha varit integritetskränkande. Klienten kanske tror att han måste berätta, han är beroende av 

hennes beslut och hon utnyttjar situationen till att få hans berättelse. Uppgiften att balansera 

upp maktobalansen vilar på henne som professionell, och att inte utnyttja den. Vi vet att hon 

tycker det är oprofessionellt men roligt. Hur klienten upplever det, kanske beroende på vad 

han har för förhistoria med sig in i mötet, vet vi inte (Gordan, 2004). 

Holm menar dock att ibland stämmer hjälparens behov överens med klientens behov även om 

det inte är vad som menas med professionellt förhållningssätt (Holm, 2009). 

Upplevelsenivå: resultat 

Hur ser du på den inbyggda makt som finns i systemet? Behöver du neutralisera den i 

mötet med din klient för att få ett autentiskt möte? Hur? 

Anita såg informationen om vad hon kan och inte kan göra som viktig då det annars kan bli 

missförstånd. Hon anser att öppenhet är mycket viktig och försöker skicka journalanteckning-

ar varje gång och möjliggör därmed för klienten att kommentera dem om de anser att det finns 

missförstånd i dessa.  

Klient: ”…jag kommer att sakna dina journaler när jag , hon skulle flytta /…/ Jag har haft dem på kylskåpet jag 

trodde inte det handlade om mig. Det var så fint. ” 

Anita: ” Men var det inte sant?” 

Klient: ”Jo jag kunde men man börjar glömma när man går därifrån så glömmer man vad du har sagt. Det var 

skrivet ner det så kunde jag titta tillbaka när jag mådde dåligt och det har funkat.” 

Carina försökte vara tydlig i att hon arbetar efter en lag som gör att hon är begränsad i vad 

hon kan göra. Hon ser inte att man kan ta bort den inbyggda makten helt då hon ska besluta 

om deras rätt till ekonomiskt bistånd. Hon försöker hela tiden vara medveten om att hon är en 

maktperson. Carina såg sig inte själv som en maktperson eller myndighetsutövare utan såg det 

mer som att hon kanske var på fel plats. 
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David försöker minska maktobalansen genom att respektera människan och lyssna för att öka 

autenticiteten i mötet. 

Berit ser i motsats till de andra inte att hon har en inbyggd makt, utan hon arbetar efter lagar 

och regler.  

I psykoterapin talar man om en terapeutisk allians i mötet. Upplever du att du kan ha 

en liknande allians med dina klienter mot ett gemensamt mål i förändringsarbetet? 

Anita beskriver hur möjligheten till en allians främst beror på om hon tar reda på vad klienten 

vill och tror om sin situation och möjligheten till förändring och hur denna ska ske. Om det 

hon tror är samma så att deras tro kan mötas blir det en allians.  

Berit menar att alliansen finns om hon informerar om kraven som ställs och klienten därefter 

säger att hon vill delta i det som hon blev informerad om dvs. precis de krav som socialtjäns-

ten har. Berit ser att alliansen ganska ofta finns. Hon menar att klienten har egna idéer och 

mål och att det är de som kommer med förslag och hur deras planering ska se ut för att de ska 

bli självförsörjande. Hur alliansen ser ut är svårt att säga för Berit men planeringen görs inte 

av dem utan, det är planering som görs i samråd med klienten och klienten säger vad han vill 

göra. Det är dock handläggaren som informerar om de krav som ställs från socialtjänsten. 

Men klienten säger därefter att han/hon vill delta i jobbexpo och ha kontakt med arbetsför-

medlingen och eftersom det är precis de krav som Socialtjänsten ställer har de en allians, de 

har samma mål. 

Carina ansåg att alliansen endast uppstod om någon var på väg mot annan försörjning. Den 

inbyggda motsättningen gör att det inte går att få en allians, enligt Carina, då den endast går 

att få om pengarna inte är hotade. 

David menar att förändringsarbete förutsätter att man har en allians och han har nyligen gått 

ut en utbildning i MI-motiverande intervjuteknik som förutsätter reflekterande lyssnande, gi-

vande och tagande och det är då självklart enligt David att de kommer att uppnå någon slags 

allians.  
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Har du handledning och i så fall vilken typ av handledning, psykodynamisk, kognitiv 

beteende terapi, lösningsfokuserat eller annat i så fall anser du att handledning hjälper 

dig i mötet? Om inte: Skulle du vilja ha handledning och i så fall vilken typ av handled-

ning, psykodynamisk, kognitiv, lösningsfokuserad eller annan? 

Anita såg handledningen de hade nu mer som ärendedragnig där det fanns för lite tid att for-

mulera själva problemet utan att kollegorna kom med färdiga tips och recept som inte var till 

hjälp. Anita såg dock handledningen som mycket viktig men deltagarna måste våga ta upp 

saker, vara ärliga och titta på sig själva.  

Berit som har samma handledning som Anita var nöjd men inte riktigt säker på inriktningen.  

Carina var nöjd med handledningen då de lägger mycket fokus på ett ärende och alla bitar 

runtikring men hon går även en KBT – utbildning och får andra bitar därifrån. David som har 

samma handledning som Carina vill hellre ha handledning i MI – motiverande intervjuteknik 

då han anser att fokus nu ligger på enskilda ärenden i stort.  

Har du någon gång gått i egen terapi? Om nej: - Anser du att egen terapi skulle hjälpa 

dig i mötet? 

Anita hade sökt men fått avslag av arbetsgivaren och istället fått individuell handledning. Ca-

rina hade haft egen terapi för annat men kunde ändå tänka sig terapi med annan fokus. Berit 

säger att hon inte tänkt på egen terapi men kunde kanske tänka sig det, och fortsätter med att 

det kanske skulle hjälpa hennes förväntningar. David såg det som tämligen omöjligt att få 

honom in i terapi. Han tror att det hänger ihop med att det skiljer mellan män och kvinnors 

vilja att gå i terapi och hans bakgrund och det faktum att han är från ett nordiskt land där det t 

o m är en skam att gå i terapi. Men kanske skulle han om han gick, troligen säga AHA och ha 

nytta av det. David säger att alla har vi ju filter och när man hjälper sig själv så ser man ge-

nom dessa filter och då ser man inte det man ska uppmärksamma för det finns ju där och det 

är det man tittar igenom. 

Davids syn på terapi gjorde att en följdfråga ställdes om han kunde tänka sig att rekommende-

ra terapi till andra. Han kände sig dock tveksam om hur han skulle uttrycka detta utifrån sin 

kompetens även om han i sitt hjärta trodde att en viss person behöver terapi. Deras kontakt 

med psykiatrin fungerade inte heller bra och det ligger på klienten själv om han vill ha den 

kontakten. 
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Upplever du att dina kunskaper om andra system, såsom a-kassan, CSN, FK, och även 

psykiatrin men hur dessa andra system påverkar och samarbetar med varandra utanför 

ramen för de vanliga kanalerna, har betydelse och är tillräckliga för dig för att få till ett 

bra möte? 

Alla respondenterna ser information om systemen som viktig. Men då regler ändras kontinu-

erligt är det enligt Anita viktigast att veta var man hämtar informationen. Det hjälper då att ha 

personliga kontakter i systemen. Berit och Carina önskar mer information. Carina önskar att 

det var ett bättre informationsutbyte. David anser att han inte ens behöver titta på de andra 

systemen såsom arbetsförmedlingen. Det räcker att titta på den egna organisationen där man 

måste ha möte för att informera om hur man jobbar. Detta gör arbetet tungrott enligt David då 

han inte vet vad han kan erbjuda vilket påverkar både hans trygghet som handläggare och 

klientens trygghet. 

Är empati vikigt i ett möte? Om inte: Varför? Om du inte visar det: Varför? Om ja: 

Hur visar du klienten det? 

Alla intervjupersonerna är överens om att empati är viktigt i mötet men synen på vad empati 

är skiljer sig. Anita ser det inte som möjligt att möta en annan människa utan empati. Hon har 

gjort det en gång och glömmer det aldrig. Hon lyssnade på orden men var likgiltig för pro-

blematiken eller vad personen ville. Hon lyssnade på berättelsen men det var som om de inte 

träffats. Anita tror att man visar det tydligt med blicken och genom kroppsspråket. 

Anita: … blicken jag tror att man kan, kan se det jag tror, inte man vågar erkänna det här, men ögonen, jag kopp-

lar blick och ok, nästa fråga…så där man kanske inte riktigt lyssnar, för att jag tror inte, man kan ha empati om 

man inte verkligen lyssnar, utan man lyssnar på orden, men man kan inte, man vägrar ta in det, man kanske inte 

orkar ta in det.  

Berit: ”Ja absolut. Jag lyssnar på klienten. Jag har respekt för klienten, jag lyssnar lite mer än jag behöver.”  

Carina ser empati som viktigt men sympati som makt. David talar istället om ”sympati –

antisympati” och ser det som att godtycklighet hänger ihop med detta men han försöker hela 

tiden tänka på det så att det inte ska påverka beslutet, även om det kan påverka relationen. 

David uppgav på frågan om hur han visar empati rent konkret i mötet att han försöker hitta 

anledningar att berömma klienten. Detta tror han att han skulle göra även om han kände ”anti-

sympati” med klienten. 
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Vad anser du är viktigt för att kunna utföra ditt arbete bättre och ha fler autentiska 

möten? Är det något du vill tillägga? 

Anita, Berit och David tog alla upp behovet av mer tid eller färre ärenden.  

Anita: ”Tid! Mer tid, mindre ärenden” 

Berit ville kunna vara noggrannare och tydligare med klienten. Carina ansåg att även den fy-

siska miljön behövde förbättras. David såg handläggarens utveckling och självkännedom som 

viktig. Utbildning såg han som positivt men även att det skulle finnas någon där med högre 

kompetens inom t ex psykiatrin. 

Sammanfattning upplevelsenivå: Respondenterna har olika syn på den inbyggda makten i 

deras uppdrag, några försöker att balansera den för att främja kontakten med klienten. Berit 

ser det inte som makt utan som ett arbete efter lagar och regler. Flera av respondenterna anser 

att det uppstår en allians med klienten, men vad det innebär har man lite olika syn på. På lik-

nande sätt råder det skillnad på vad man menar med empati men enighet om att det är viktigt. 

En tydlig önskan för att kunna förbättra sitt arbete med klienterna är att få: ”Tid! Mer tid, 

mindre ärenden.”  

Delanalys upplevelsenivå 

Det autentiska mötet med en ständig närvaro enligt filosofen Martin Buber tar Thomas Jo-

hansson (2006) upp under upplevelsenivån, med en undran om det är möjligt att uppnå ett 

sådant möte inom det professionella mötets komplexa struktur. Han menar på strukturell nivå 

att det är maktobalansen som präglar och formar mötet. Makten ses av flera av respondenterna 

som något man måste förhålla sig till och neutralisera.  

En av respondenterna försökte att neutralisera den inbyggda makten genom att vara tydlig 

med vad hon kunde och inte kunde göra och samtidigt vara öppen. Hon skickade journalan-

teckningar efter varje möte och därmed möjliggöra för klienten att kommentera dem om de 

ansåg att det fanns några missförstånd i dem. En klient som skulle flytta hade enligt respon-

denten även kommenterat att hon skulle sakna journalanteckningarna eftersom hon ibland 

glömde vad socialsekreteraren sagt men i och med att det fanns nedskrivet och gick att titta 

tillbaka på så kunde hon se dem när hon mådde dåligt, och det fungerade. Genom att informe-

ra om sitt eget handlingsutrymme och vara öppen med vad hon skrev i journalen och att klien-

ten kunde kommentera det skrivna för att undvika missförstånd satte hon klienten i centrum 
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och gav dem möjlighet att påverka och talade även om för klienten hur hon hanterade den 

information klienten lämnade ut. Hon åstadkom empowerment genom klientdemokrati enligt 

Thomas Johansson (2006) utifrån den strukturella nivån. Om den empatiska processen kom-

mer igång beror främst i början på hur socialsekreteraren ser på sin yrkesroll. Om hon anser 

att detta att vara empatisk och att ha en helhetssyn och att inleda ett samarbete är en del av 

hennes yrkesroll då kan även intresset infinna sig men om hon däremot ser sin roll som en 

fixare då behövs inte känslor och reaktioner utan klienten blir ett objekt som är relaterat till 

yrkesplikterna (Holm, 2009).  

Berglund (2000) beskriver även samspelet i kontakten, ett samspel som ger en känsla av att 

vara förstådd, uppmärksammad och värdefull påverkar och hjälper personer ur problematiska 

situationer. Och hur dessa kontakter inte behöver vara djupa, långa behandlingskontakter utan 

kan handla om helt andra saker. Där det relationskapande samspelet där förståelsen och enga-

gemanget är det som är det viktiga. 

En annan respondent försökte vara tydlig i att hon arbetar efter en lag som gör att hon är be-

gränsad i vad hon kan göra. Hon ser inte att man kan ta bort den inbyggda makten helt då hon 

ska besluta om deras rätt till ekonomiskt bistånd. Hon försöker hela tiden vara medveten om 

att hon är en maktperson men såg sig inte själv som en maktperson eller myndighetsutövare 

utan såg det mer som att hon kanske var på fel plats. Respondenten ser här makten enbart som 

något negativt för den enskild men Dahlström (1987) menar att följa de uppställda reglerna 

men även lagens intentioner kan innebära både att vara professionell samt att använda makten 

för den enskildes bästa. Holm (2009) tar upp hur acceptans för asymmetrin i relationen är 

viktig för båda parter. Då detta att ta ansvaret för relationen samtidigt innebär att man har an-

svaret för att visa respekt och förmedla att den andre har ett absolut och inte graderbart värde 

och samtidigt inte vänta sig detsamma tillbaka.  

Någon form av terapeutisk allians kan skapas i relationen till klienten säger alla respondenter-

na, men en uttrycker att det endast kan bli när klienten är på väg ut till annan försörjning, tidi-

gare i relationen är klientens risk att inte beviljas bistånd hindrande för alliansen enligt henne. 

Tydligt är att respondenterna menar olika med att ha en allians. Flera av respondenterna an-

vänder begreppet allians eller terapeutisk allians mer eller mindre skiljt från psykoterapins 

definition.   
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En respondent menar att när de börjar arbeta enligt MI - motiverande samtal så kommer ar-

betssättet att medföra någon form av allians. Respondenten ser MI som en möjlighet i sig för 

att skapa en allians, där MI då är lösningen på att klienten bör agera enligt socialtjänstens 

krav. Men MI förutsätter att socialsekreteraren har empati så att han börjar där klienten är. 

Respekt för klientens autonomi och självbestämmande ingår i MI:s tankar om hur MI ska ut-

föras vilket i sig innebär att allians endast kan uppstå för dem som i den undersökta ambiva-

lensen har samma målsättning som socialsekreteraren. Det som annars händer är att man på-

börjat en psykologisk nedbrytning där klienten lär sig att presentera sig själv på ett visst sätt 

för att nå fördelar. Klienten börjar sin resa in i systemet (T. Johansson, 2006). Gitterman 

(1983) menar att istället för att se på en ovillig klient som ovillig bör man titta på själva hjälp-

processen i sitt sociala och organisatoriska sammanhang. Annars får klienten bära ansvaret för 

eventuella misslyckanden. Ett annat perspektiv innebär att man ser på vem som bär ansvaret 

för att överbrygga hinder i den hjälpande processen.  

En av socialsekreterarna kan tolkas som att hon har en terapeutisk allians med klienten mer lik 

definitionen. Hennes arbetssätt har ”terapeutiska drag” . (Se exemplet ovan, med journalan-

teckningarna) 

Thomas Johansson (2006) talar, under relationell nivå, om behovet av handledning. Mötet har 

en inbyggd explosivitet till följd av den ojämlika situation där klienten i olika utsträckning är 

utlämnad och beroende av handläggaren och måste lämna känslig information. Han menar 

vidare att en strategi att hantera dessa svårigheter, t ex frustrationer och aggressioner är hand-

ledning (T. Johansson, 2006) vilket alla respondenter har. Huvudsakligen består handledning-

en av ärendedragning. Flera är osäkra på vilken inriktning deras handledning har – t ex psy-

kodynamisk, nätverksorienterad. Några är nöjda med handledningen. En respondent säger 

dock att det inte alltid är någon som tar upp ett ärende och hon menar att det istället skulle 

behövas mer självreflektion och självkännedom för att handledningen ska bli meningsfull. Att 

utveckla sig själv genom terapi ser samme respondent som positivt och hon har efterfrågat att 

få gå i egen terapi genom arbetsgivaren. Hon fick avslag, men har istället fått individuell 

handledning i mötet. De övriga respondenterna är positivt avvaktande till terapi men uttrycker 

att det förmodligen skulle vara bra. Holm (2009) menar att ett visst mått av reflekterande för-

måga och självkännedom behövs för att ha ett professionellt förhållningssätt. En av socialsek-

reterarna uttrycker en hindrande faktor i den negativa syn på terapi som fanns i hans upp-

växtmiljö och fortfarande är hindrande även om han tror att det skulle vara givande att gå i 
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terapi. Han ger uttryck för det Gordan (2004) avser med att den miljö vi kommer ifrån med de 

värderingar och åsikter som råder där, blir en del av de vi är .  

Inom ekonomiskt bistånd där målsättningen är att hjälpa klienterna att bli självförsörjande är 

det viktigt med kunskap om andra system, t ex försäkringskassan och arbetsförmedling etc. 

Detta är avgörande för om man ska kunna vara den konsult som krävs för att åstadkomma 

empowerment i ett förändringsarbete (T. Johansson, 2006). 

En av respondenterna menar att det är kunskapen att söka information om andra system som 

behövs eftersom de fortlöpande förändras, medan några istället vill bli informerade. En re-

spondent reflekterar över att till och med för att veta vad som görs på andra enheter inom so-

cialtjänsten behövs det möten inom den egna myndigheten.  

Flera av socialsekreterarna menar att de skulle behöva mer tid, och ha färre ärenden för att 

utföra arbetet bättre. Arbetsvillkoren men samtidigt behovet av att ta ställning till annat som 

påverkar såsom samhällsförändringar, politiska målsättningar tas upp av Börjesson (2001). 

Att vara informerad om samhället i stort, exempelvis om villkor på arbetsmarknaden för olika 

grupper men även om regler eller trögheten i andra system innebär att man kan ställa relevan-

ta krav samt överbrygga eventuella hinder för klienten. Samtidigt möjliggörs då och eventuellt 

tidigareläggs inträdet i andra delar av samhället vilket leder till självförsörjning. Den politiska 

målsättningen innebär att försäkringskassan är mycket striktare i sin bedömning, vilket för 

försäkringstagare inneburit att det blivit oerhört mycket svårare att få en sjukersättning. Svå-

righeten för klienten kan vara att förstå vikten av att ha en läkare, som gör en adekvat utred-

ning men även hur utlåtandet är skrivet så att försäkringskassan ser att man de facto är sjuk 

och därför i behov av en sjukersättning. Även kunskaper om de krav som ställs på arbets-

marknaden och bostadsmarknaden mm är viktiga att känna till för att kunna ge den sökande 

ett adekvat stöd. Kunskap om omvärlden hos den professionella är en strategi för att åstad-

komma empowerment, där klienten placeras i centrum och hjälparen blir en konsult (T. Jo-

hansson, 2006). 

Socialsekreterarens syn på empati har stor betydelse för hur mötet blir enligt Holm (2009). 

Anser man att empati är att vara snäll och vänlig behöver man endast intressera sig för hur 

man uppfattas av den andre men man behöver inte vara intresserad av den andre (Holm, 

2009). 
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Då empati är en förutsättning för ett professionellt förhållningssätt får synen på vad empati är 

stor genomslagskraft i relationen till klienten. Man kan se hur väsensskilt studiens responden-

ter ser på vad empati är, men alla är överens om att det är viktigt.  

”Jag har respekt för klienten, jag lyssnar lite mer än jag behöver.”  

”Jag tror man visar det med sitt kroppsspråk, och att man verkligen lyssnar och att man låter någon prata och det 

fast, fast det inte finns tid…” 

En respondent säger att han visar empati genom att ”hitta” något att berömma klienten för. En 

annan respondent använder begreppet empati mer i enlighet med definitionen. Holm (2009) 

menar att socialsekreterarens syn på vad empati är kommer att påverka och ger utslag i hur 

mötet gestaltas och därmed hur klienten får sina legitima behov tillgodosedda. Holm framhål-

ler att det inte tar längre tid i anspråk att var empatisk och ha ett professionellt förhållnings-

sätt.  

Slutanalys 

Socialsekreterarens skyldighet att ge information enligt lagstiftningen och verksamhetens 

uppdrag styr mötet då det blir informationen som får den överordnande betydelsen i det första 

mötet för att man sedan skall utreda klientens behov. Detta görs huvudsakligen utan att reflek-

tera över om informationen kan mottas eller om det finns hinder i möjligheten för klienten att 

ta till sig denna information. Hindren kan bero på funktionshinder, andra problem som upptar 

den sökandes tankar såsom om biståndet kommer att beviljas, språksvårigheter eller att den 

sökande inte har någon grundkunskap att koppla informationen till vilket innebär att den ut-

givna informationen kan bli för massiv för den sökande att kunna ta till sig (Barth & Nä-

sholm, 2006). Samtidigt visar det klienten vem som har företräde i mötet och vems informa-

tion som är viktig, vilket inte är förenligt med Holms (2009) syn på professionellt förhåll-

ningssätt där klientens behov har företräde. Detta stämmer överens med Moréns (2001) tanke 

om hur arbetet förväntas kunna bedrivas rationellt och målinriktat och den personliga relatio-

nen får därför en underordnad betydelse. Enligt Morén råder då tron att genuin mänsklig för-

ändring kan förvaltas fram. 

Att börja med informationen i mötet innebär att man sätter behoven av att ge en grundlig in-

formation först, utan kunskap om hur den mottas av klienten. Att ge informationen först talar 
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även om både vem som styr samtalet och vems uppgifter i samtalet som är viktigast. Samti-

digt har man definierat klientens klientroll och informerat om vad denne ska göra för att passa 

in i systemet, förutsatt att informationen kunnat tas emot. En utgångspunkt man måste ha är 

att börja där klienten är. Där är empati, enligt Rogers (1975) humanistiska psykologi, som MI 

grundar sig på, en grundförutsättning enligt Miller (Backman, 2010). 

   

När klienten lär sig att bli ”klient” försämras möjligheten för den professionelle att få till 

stånd en allians som stärker möjligheten till att uppnå empowerment där klienten står i cent-

rum och socialsekreteraren mer har en roll av att vara konsult. Det som blir tydligt är att det 

som balanserar upp svårigheterna i det professionella mötet så att det ”goda” utfallet skapas är 

ett professionellt förhållningssätt. Ett professionellt förhållningssätt där empati, självkänne-

dom och självreflektion samt en förståelse för hur klientens tidigare erfarenheter kan behöva 

balanseras och att detta är en förutsättning för att skapa ett förändringsarbete som både ska 

följa regler och lagens intentioner. I möten med professionellt förhållningssätt finns självre-

flektion men även en analytisk del gällande kontextualiteten. Alla respondenter uttrycker att 

empati är viktigt i mötet, men deras syn på vad empati är skiljer sig avsevärt åt. Någon menar 

att empati är att vara trevlig och kanske känna sympati medan en annan respondent ger ut-

tryck för empati mer överensstämmande med Rogers (1975) och Holms (2009) sätt att se på 

empati. Synen på vad empati är påverkar om socialsekreteraren har ett professionellt förhåll-

ningssätt eller inte i mötet. 

  

Den individuella bedömningen är en annan del som alla respondenterna anser vara viktig och 

något man ska göra, men där det i praktiken ofta blir en bedömning utifrån gruppen då man 

ser till gruppens behov vilka då jämförs med eller likställs med den normerande gruppen. Hur 

socialsekreteraren förhåller sig till klientens olika livsfaktorer då den individuella bedömning-

en görs påverkar det professionella mötet, och i vilken utsträckning förhållningssättet blir pro-

fessionellt. I resultaten finns exempel där en respondent beskriver generaliserande attityd om 

zigenare. Ett annat exempel är en respondents beskrivning av hur svårt hon har att se unga 

mammor som ”annat” än just ”unga mammor”. Olika sanningar där tron finns att man gör på 

ett sätt men där resultatet blir ett annat då man inte gör individuella bedömningar utifrån det 

enskilda fallet beskrivs av både Börjesson (2001) och Hildorsson (2009). Hildorsson (2009) 

beskriver, i Ett brännande ämne? – en kvalitativ studie om hur socialsekreterare talar om 

etnicitet och kön, hur man inte diskuterar eller problematiserar något trots att det är både oför-
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enligt och motsägelsefullt och då förblir det oreflekterade ”sanningar”. Man reflekterar inte 

över hur det är möjligt att det ska vara lika för alla när alla är olika. Börjesson (2001) tar vida-

re upp i sin artikel Varning för etik hur man genom resonemang på abstrakt nivå kan anta att 

man gör gott vilket innebär att man kan blunda för missförhållanden som skulle uppdagas i ett 

konkret resonemang om ett aktuellt fall med ett engagerat deltagande och ställningstagande.  

 

Socialsekreterarens förmåga att reflektera över sig själv och sina egna värderingar och hur 

dessa påverkar mötet styr hennes förmåga att sätta klienten i centrum och att bli en konsult 

där behov och förutsättningar hos den enskilde styr arbetet (Holm, 2009; T. Johansson, 2006).  

En respondent beskriver tydligt hur personalens värdering skiljer sig åt beroende på vilken 

bakgrund och vilken typ av samhälle de kommer ifrån. En viktig faktor som denne respondent 

tar upp är hur man ställer sig till pengar och dess värde. Hon menar att det har stor betydelse 

om man någonsin har varit utan pengar och förstår vad det innebär. Om man alltid har haft 

pengar ser man på den skäliga levnadsnivån annorlunda. Samma respondent beskriver hur hon 

låter klienten ta del av sina journalanteckningar för att få möjlighet att bemöta om de ser an-

norlunda på situationen, ett arbetssätt som främjar klientdemokrati där klienten är satt i cent-

rum. För att skapa empowerment, hjälp till självhjälp där klientens självförtroende stärks är 

klientdemokrati central. Detta innebär att båda behöver ha samma insyn i behandlingsplaner, 

veta hur de kan påverka, vilka regler som gäller och hur beslut kan överklagas, först då kan 

mötet bli aktivt och konstruktivt (Holm, 2009; T. Johansson 2006).  

 

Många möten blir istället pseudoautentiska därför att det inte finns en professionell ärlighet. 

En av respondenterna talar om hur hennes professionella ärlighet som tjänsteman främjar kli-

entens ärlighet. Det är även ett sätt att balansera den ojämna maktfördelningen. Sammantaget 

främjas då även relationen. Att vara professionellt oärlig mot sig själv och mot klienten kan 

vara att inte ta ansvar för sina egna beslut som bygger på den egna bedömningen av den sö-

kandes behov och förutsättningar utan istället endast hänvisa till ”fastlagda bestämmelser”. 

Det innebär att det inte finns något för den klienten att bemöta, vilket befäster maktobalansen 

och asymmetrin i mötet – man tar inte sitt professionella ansvar utan handlar utifrån självs-

våldig byråkrati (Dahlström, 1987; Holm, 2009; T. Johansson, 2006).  En respondent avsäger 

sig helt sitt ansvar och menar att hon inte fattar besluten, de fattas på grund av lagstiftningen 

och hon frånsäger sig då även sitt ansvar för den individuella bedömningen. Hon menar att 

har klienten förstått informationen kring detta så blir det inga problem i mötet. Även omedve-

tenhet om de egna känslorna och därmed svårighet att hantera känslor som uppkommer i mö-
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tet skapar hinder (Holm, 2009). Detta kan exemplifieras med att två respondenter beskriver att 

de försöker att ignorera både sina egna och klientens känslor i mötet, medan de andra två be-

skriver känslor i mötet som något positivt och som de använder sig av.  

 

Då både synen på den individuella bedömningen och synen på empati och hur man ska uppnå 

målsättningen i uppdraget skiljer så markant åt mellan olika respondenter, leder det till dia-

metralt olika möten där även handläggning och beslut skiljer väsentligt åt mellan olika hand-

läggare. Samtidigt innebär detta att sätta klienten i centrum att även dennes behov och förut-

sättningar att ta del av information, hantera omvärlden och omvärldens syn på den enskilde 

måste vara i centrum tillsammans med klienten. I de fall klientens behov och förutsättningar 

för att klara uppgiften inte finns med i bedömningen utan att denne misslyckas gång på gång, 

då kraven inte blir adekvata utifrån den enskildes förutsättningar leder det till att den enskilde 

får svårare att uppbåda styrkan och modet att försöka.  Klientens självförtroende minskar.  

 

Det som skiljer det professionella mötet inom ekonomiskt bistånd från andra möten är den 

extra dimensionen det innebär att det finns krav som ska uppfyllas för att de basala behoven 

ska tillgodoses. Individuell bedömning där empatin finns blir då en nödvändighet där kraven 

måste vara möjliga för den enskilde att uppnå. Hur man ser på sin roll och hur man ser på 

behoven av att ha en omvärldskunskap skiljer sig åt mellan respondenterna. En respondent 

anser att då han inte ens vet vad den egna organisationen har att erbjuda gör detta arbetet 

tungrott, än mindre finns det möjlighet att kunna något om andra myndigheter. Även om kun-

skapen finns är det inte alltid självklart att mobilisera den, vilket ska göras utifrån ett profes-

sionellt förhållningssätt enligt Holm (2009). 

  

Slutligen, det som i litteraturen tas upp av Börjesson (2001), att socialarbetaren kan göra fan-

tastiska insatser under mycket svåra betingelser visar sig möjligt i intervjuerna samt övrig 

litteratur utifrån Johanssons nivåer. Det blir möjligt att uppnå genom ett professionellt för-

hållningssätt. Ett professionellt förhållningssätt, där alla komponenterna är viktiga. Där empa-

tin i kombination med självmedvetenhet och en reflekterande förmåga över det egna, för att 

kunskapen om de psykologiska faktorerna ska kunna fylla sin funktion i mötet men även be-

hovet av att reflektera över om något är oförenligt och motsägelsefullt (Hildorsson, 2009; 

Holm, 2009). Där komplexiteten i att samtidigt följa regler och lagens intentioner inte blir 

möjlig om professionalitet saknas (Dahlström, 1987).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet har varit att se hur socialsekreteraren hanterar olika faktorer som påverkar det profes-

sionella mötet inom ekonomiskt bistånd. Samt hur socialsekreteraren ser på sin roll i mötet 

och hur hon beskriver att hon hanterar de olika faktorerna som påverkar mötet. Det som fram-

kommit i studien är mötets betydelse för den individuella bedömningen och för att lagens in-

tentioner följs, samt att detta till stor del beror på socialsekreterarens professionella förhåll-

ningssätt.  Resultatet i intervjuerna stämmer väl överens med gjord litteraturgenomgång där vi 

valt litteratur utifrån komplexiteten i mötet på ekonomiskt bistånd. Det professionella förhåll-

ningssättet är långt ifrån självklart, vilket blir tydligt i studien. I den individuella bedömning-

en ingår att ställa relevanta krav på den enskilde där man gör en bedömning av hur dennes 

hjälpbehov ser ut och omfattningen av detta. Om kraven inte är relevanta kvarstår troligen 

behovet av bistånd under en längre period vilket kan få stora konsekvenser både för den en-

skildes planering framåt samtidigt som det medför en samhällsekonomisk förlust.  

För den enskilde har forskning visat att långa perioder med beroende av försörjningsstöd ger 

negativa effekter på upplevd livskvalitet.  Strävan är också att klienten ska uppnå självförsörj-

ning så snart som möjligt.  Klienten påverkas av den ständiga bristen på pengar, ett liv på 

andras villkor samt den sociala underordningen (Angelin, 2009).  

Förslag på framtida forskning 

Att göra en narrativ studie med klienter där de berättar om möten inom socialtjänstens eko-

nomiska bistånd och vad de ser som ett professionellt förhållningssätt och hur de vill att ett 

professionellt möte ska se ut.  Samt höra hur de upplevt att de påverkats av tidigare professio-

nella möten inom socialtjänstens ekonomiska bistånd.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande frågor  

- Kan du berätta lite kort om dig själv, din bakgrund, din utbildning och hur länge du har arbe-

tat med ekonomiskt bistånd? 

- Jag skulle också vilja höra hur du ser på betydelsen av mötet innan vi börjar? 

Strukturell nivå 

Systemets (organisationens krav) och det mänskliga mötets behov. 

1. Hur ser du på hur de rättsvetenskaplig ramar och lagar såsom Socialtjänstlagen, 

kommunala riktlinjer etc. påverkar ditt möte med din klient?  

2. Är målsättningen och ansvarsfördelningen tydlig på arbetsplatsen? 

3. Är det möjligt för dig att arbeta utifrån klientens önskemål om de vill - starta 

eget, gå en utbildning eller studera i Sverige eller utomlands-, eller är målsätt-

ningen sådan att du behöver föra in klienten på andra spår om du skall kunna 

vara behjälplig vid förändringen? Med tanke på att: Verksamheten skall byggas på re-

spekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 Positionell nivå 

1. Hur ser du på kön, klass, etnicitet och dess betydelse för ett bra möte? 

2. Hur hanterar du eventuella problem i mötet som uppstår pga. av detta? 

3. Underlättar det mötet om du möter någon från samma sociala och kulturella 

bakgrund? Samma kön?  Varför?  

Relationell nivå 

1. Vad tänker du på när du har första mötet med en ny klient? (Anser du att det 

första mötet är viktigt för den fortsatta relationen?) 

2. Hur kan mötet rent konkret se ut, ett bra möte contra ett dåligt möte? (Vad skil-

jer det dåliga mötet åt från det autentiska(bra)mötet?)  

3. Hur ser din relation ut i förhållande till dina klienter?  

4. Hur upplever du eventuella känslor som uppkommer under mötet?  

5. Hur påverkas du av detta i dina möjligheter till ett autentiskt möte? Blir det svå-

rare då? 
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6. Hur hanterar du eventuella känslor som uppkommer under mötet hos dig eller 

din klient? (totalistisk definition av motöverföringsbegreppet) 

7. Känner du att klienten ibland kommer för nära? Om ja: Hur hanterar du det? Om 

nej? Vad tror du det beror på?  

Upplevelsenivå 

1. Hur ser du på den inbyggda makt som finns i systemet? Behöver du neutralisera 

den i mötet med din klient för att få ett autentiskt möte? Hur? 

2. I psykoterapin talar man om en terapeutisk allians i mötet. Upplever du att du 

kan ha en liknande allians med dina klienter mot ett gemensamt mål i föränd-

ringsarbetet? 

3. Har du handledning och i så fall vilken typ av handledning, psykodynamisk, 

kognitiv beteende terapi, lösningsfokuserat eller annat i så fall anser du att hand-

ledning hjälper dig i mötet? Om inte: Skulle du vilja ha handledning och i så fall 

vilken typ av handledning, psykodynamisk, kognitiv, lösningsfokuserad eller 

annan? 

4. Har du någon gång gått i egen terapi? Om nej: - Anser du att egen terapi skulle 

hjälpa dig i mötet? 

5. Upplever du att dina kunskaper om andra system, såsom a-kassan, CSN, FK, 

och hur dessa andra system påverkar och samarbetar med varandra utanför ra-

men för de vanliga kanalerna, har betydelse och är tillräckliga för dig för att få 

till ett bra möte? 

6. Är empati vikigt i ett möte? Om inte: Varför? Om du inte visar det: Varför? Om 

ja: Hur visar du klienten det? 

7. Vad anser du är viktigt för att kunna utföra ditt bättre arbete och ha fler autentis-

ka möten?  

Det var alla frågor jag hade. Om jag skulle behöva komplettera undrar jag om det är möjligt 

för mig att få återkomma till dig?  

Tack för din medverkan! 

 

 

 


