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ABSTRACT 

The aim of this study is to increase knowledge about how a group of newly graduated social 

workers reflect on the practical daily work and their positions working with clients who are in need 

of social and/or economic resources. More precisely the purpose is to find out how these seven 

newly graduated social workers viewed working with clients during theoretical and practical 

studies. The aim is to analyze which techniques and methods could be seen in these narratives. 

Furthermore the aim was to find out if and how these seven social workers reflected on the power 

relation between social worker and client. 

The material of this study consists of seven semi-structured interviews. Throughout gathering the 

data and analyzing it, the qualitative method in form of narrative approach was used. Theoretical 

tools used in both creating the theoretical perspective and analyzing the data material consisted of 

social constructionism and main theoretical concepts of Bauman’s stranger, Foucault’s concept of 

power and discipline and Reamer’s paternalism. 

Results and analysis of data material showed how methods and techniques in social work are used 

when working with a client, maintaining an unbalanced power relation between social worker and 

client, for example in the form of creating alliances of social workers, use of language and 

categorizing the clients. The power relation was directly considered and reflected on by three of 

seven interviewed social workers. However, it was apparent that many of those interviewed 

reflected indirectly on the role of power in social workers’ daily work with clients. 
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FÖRORD 

Mitt intresse för ämnet socialt arbete och klientbemötande kommer från egna erfarenheter från flera 

års arbete inom olika verksamheter i den sociala omsorgen. Under mina akademiska studier har jag 

riktat mitt intresse mot de pedagogiska och sociologiska frågorna och valt att studera pedagogik på 

magisternivå tillsammans med kurserna i sociologi upp till C-nivå. 

Socialt arbete har en lång historia i det svenska samhället då de första filantropiska verksamheterna 

organiserades redan i början av 1800-talet. Det sociala arbetets ursprung finns i fattigvården som i 

början riktade sina resurser mot det nyblivna industrisamhällets urbana sociala problem såsom 

fattigdom, alkoholism och social splittring. I dagens samhälle har det sociala arbetets funktion blivit 

mer av ett behandlingsarbete där förebyggande metoder har fått ett stort utrymme. Utifrån 

socialtjänstlagen går det att sammanfatta den etiska grunden för det sociala arbetets utövande. 

Grundvärdena, bland annat demokrati, individens självbestämmanderätt och solidaritet bör leda all 

arbete för att behandla och förbättra en annan människas liv i samhället (SoL 2001:453). 

I denna studie undersöks vilka tekniker och metoder som syns i de sju intervjuade nyexaminerade 

socionomernas utsagor om bemötandet av klienter i socialt arbete samt om och hur de intervjuade 

reflekterar över makten i klientarbete. Studien bidrar till att öka kunskapen kring de sätt en grupp av 

sociala aktörer reflekterar kring ett samhälleligt behandlings- och förändringsarbete och den 

position som socialarbetare innehar i relation till klienter som är i behov av sociala och ekonomiska 

resurser.  
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1. INLEDNING 

 

Inledningsvis är det av vikt att titta närmare på samhällsutvecklingen och det sociala arbetets roll i 

den för att kunna få en ökad förståelse om individens och statens förhållande till varandra samt 

individens villkor, delaktighet och skyldighet som en samhällsmedlem. 

 

 

1.1 BAKGRUND   

 

1.1.1.Ordningen i det moderna samhället  

 

Howe (1996, s.78) beskriver hur upplyssningen ledde till en förändrad uppfattning om den sociala 

och fysiska världen – i stället för att tro på en enhetlig historia om världens födelse och Guds ord, 

strävade man att förstå den fysiska världens lagar för att göra den mer kontrollerbar. Månsson 

(2010, s.61) sammanfattar utifrån Weber hur moderniteten kännetecknades av att världen 

intellektualiserades och rationaliserades. Den rationella världsbilden ledde till en uppdelning av 

olika sfärer där vetenskapen, etiken och estetiken sågs som separerade. Kvinnan och mannen 

frigjorde sig från den tidigare traditionellt fasta positionen i den dogmatiska, det vill säga 

trosbundna, ordningen och skulle kontrollera sitt eget öde. Massiva förflyttningar från de rurala 

områdena till urbana, anonyma städer skapade en förändring på de tidigare traditionellt formade 

sociala rollerna (Howe 1996, s.78). Samtidigt skapade den oreglerade liberala marknaden en ökad 

oro och fattigdom som i både politiska och sociala termer kan enligt Howe (s.77) beskrivas som 

modernitetens första kris.  

Välfärdsstatens tillblivelse mellan 1880 och 1960 var enligt Howe (2006, s.79) en direkt respons på 

den saknade sociala ordningen. För att kunna uppehålla den nya splittrade världen behövdes det en 

stark, statlig organisation och statsmedborgare som i sin roll skulle producera och reproducera den 

sociala ordningen. Bauman (1992, s.185) skriver hur medborgare innehade både rättigheter och 

skyldigheter samt en viss autonomi i förhållandet till den statliga kontrollen men blev under en 

ständig övervakning. Enligt Bauman var det främst de oförutsägbara marknadskrafterna som 

skapade människolivets ovisshet och sårbarhet och därför grunden för all politisk makt. Under 
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denna tidseran växte de sociala vetenskaperna som uppstod för att göra det samma som 

naturvetenskaperna hade gjort med naturen; förklara, ordna, kontrollera och utveckla samhället. 

Kontrollerande och ordnande av medborgare sågs som en nyckel till en stadig social ordning. Den 

växande välfärdstaten behövde produktiva arbetare och konsumenter för att i sin tur kunna utveckla 

samhället.  Enligt Bauman blev därför vardagslivet föremål för interventioner utifrån en önskan att 

kunna förutsäga och kontrollera befolkningens handlingar. 

Rothstein (1994) skriver i sin bok Vad bör staten göra? om den moderna välfärdspolitiken och 

konstruerar medborgarens och statens förhållande till varandra. Rothstein presenterar två olika 

perspektiv på välfärdstaten; det ena är ”folkhemmets förverkligande”, ett politiskt system som med 

förfinade program, strävar efter att stödja medborgarnas behov av ekonomisk trygghet och 

omvårdnad. Detta system bygger på solidaritet och en standardiserad likabehandling. Det andra 

perspektivet rör synen på samhället och konstruerar staten som en maktapparat som genom sitt 

kontrollerande och styrande begränsar statsmedborgarens valfrihet. Rothstein (s.40) hävdar att 

dilemmat med statens förhållande till medborgarna är att de flesta medborgare samtidigt önskar att 

staten ska följa två oförenliga principer; autonomiprincipen och principen om lika omtanke och 

respekt. Autonomiprincipen handlar om hur staten ska låta sina medborgare fullfölja sina 

livsprojekt och staten ska sålunda vara neutral inför individens livsval. Principen om lika omtanke 

och respekt handlar om att staten inte ska fördela sina resurser ojämnt utan visa att medborgare är 

lika värda med varandra. Enligt Rothstein (s.51) gäller skillnaden mellan dessa två principer inte 

moralfrågor utan om gränserna för statens makt gentemot medborgarna. Synen på staten som att å 

den ena sidan vara kollektivistisk och att den andra sidan ha en individualistisk demokratisyn anser 

Rothstein vara fundamental i svensk och västerländsk politik generellt. 

 

 

1.1.2. Det sociala arbetets historia i det moderna samhället 

 

När västländerna under 1800-talet mötte en allvarlig kris som resultat av samhällsomvandlingen 

skulle nya villkor börja råda på arbetsmarknaden när husbondearvets och tjänstetvångets 

skyldigheter och rättigheter började ersättas. Familjens, arbetsgivarens och kyrkans roller befann sig 

i förändring (Meeuwisse & Swärd 2006, s.30).  Nya sociala problem föddes i takt med 

industrialismen i form av fattigdom, alkoholism och splittring av familjen. Allt detta ledde till en 
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huvuduppgift för staten som kallades ”den sociala frågan” som resulterade etableringen av 

filantropisk verksamhet och välorganiserade föreningar redan i början av 1800-talet (s.30-31). 

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) bildades 1903 i Stockholm. I början fungerade CSA som 

en frivillig organisation, bildad av människor som ville förespråka sociala frågor för alla 

samhällsgruppernas intresse (Meeuwisse & Swärd 2006, s.29). Frågorna som CSA engagerade sig i 

gällde en bred skala bestående bland annat av fattigvård, barnuppfostran, tvångsarbete, 

minderårigas yrkesarbete och arbetslösas problem.  Under perioden 1870-1920 erkändes det 

offentliga ansvaret för fattigvård och barnvård samtidigt som utrymmet för de ideella insatserna 

krympte. CSA hade en betydelsefull roll när det började krävas introducering av de nya sociala 

reformerna. En av de centrala frågorna gällde en förvandling från ”en social kallelse” till ”ett socialt 

arbete”. De särskilda kunskaperna om sociala frågor skulle få prioritering i utförandet av arbetet. I 

stället för att utgå från Guds vilja eller från en kallelse så skulle det krävas yrkeskunskap och 

utbildning för att framgångsrikt kunna bedriva socialt arbete (s.31-32). 

Meeuwisse och Swärd (2006, s.49) skriver hur socialt arbete som praxis och vetenskaplig disciplin 

historiskt kan knytas samman med samhällsvetenskapens framväxt och den sociologiska 

samhällsanalysen. De nya sociala problem som orsakats av industrisamhällets utveckling skapade 

nya behov och växande intresse för sociologiska analyser av fattigdom och utanförskap där särskild 

Chicagoskolan skulle bidra genom att närma sig med att analysera de fattigas levnadsvillkor. Även 

Soydan (1993, s.135) sammanfattar hur det sociala arbetets idéhistoriska rötter finns i 1700-talets 

samhällsanalytiska ”genombrott” och ännu mer i 1800-talets strävan att kunna använda 

vetenskapliga analyser för att förbättra individernas samhällsliga villkor samt för att motarbeta 

sociala problem.  Enligt de perspektiven som Meeuwisse och Swärd samt Soydan ger kan man 

konstatera hur samhällets teoretisering möjliggjorde det vetenskapliga sociala arbetet som skulle ha 

sin grund på sociologiska analyser. Vetenskapliggörandet av socialt arbete var alltså resultat av de 

sociala vetenskapernas växt som bidrog i förklarning, ordning, kontrollering och utvecklingen i 

samhället. 

Enligt Holgersson (2008, s.205) var socialt arbete i Sverige en del av det moderna projektet för 

socialdemokraterna och därför kan man se en parallell linje mellan socialdemokratins väg till 

maktställning och det sociala arbetets utveckling till yrkesarbete. Det sociala arbetets utveckling 

kan ses ha följt två olika linjer; en samhällsorienterad och en individorienterad. Den förstnämnda 

hade en inriktning att påverka och förändra samhället och den sistnämnda hade sitt ursprung i 
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England vid 1800-talets slut och 1900-talets början. Där växte en idé fram om att bosätta sig (eng. 

settle) i fattiga områden och genom både pedagogiska- och upplysningsinsatser, skapa kulturella 

och sociala inlägg för att kunna förändra och förbättra de omständigheter som frambringade sociala 

problem. Resultatet blev en rörelse som kallades ”settlementrörelsen” (s.212). 

 

 

1.1.3. Socialt arbete idag 

 

Utifrån Nationalencyklopedins (1995, s.33) definition kan man sammanfatta betydelsen som ges för 

det sociala arbetets innehåll i dagens samhälle. Det sociala arbetets funktion och uppgift i samhället 

anses vara att förändra, behandla samt styrka individens sociala rättigheter och förutsättningar i 

samhället. Socialt arbete bedrivs i olika nivåer som täcker samhällets beståndsdelar från 

makronivån till mikronivån. På makronivån innebär socialt arbete att verksamheten fokuserar på att 

förbättra och behandla samhällets strukturer och dess rättsenliga funktionalitet för alla dess 

medborgare. På mikronivån inriktar socialt arbete sig på individen för att främja dess livskvalité.  

Blennberger (2006, s.231-232) betonar det sociala arbetets samhälleliga funktion främst som ett 

etiskt uppdrag. Han menar att en grund för det sociala arbetets förverkligande befinner sig i de 

etiska frågorna om individens värde samt verkan av socialarbetares åtgärder och etiska förmågor i 

det praktiska arbetet. Dessa etiska frågeställningar innebär på vilket sätt och med vilken etisk 

kompetens socialarbetare behandlar en klient och vilka bedömningar hon gör av klientens tillstånd 

för att på bästa sätt kunna främja det. Den etiska kompetensen hos socialarbetan innebär att hon är 

kapabel att reflektera över sina handlingar och dess konsekvenser för en annan människas 

livskvalité. 

I första kapitlet av socialtjänstlagen (SoL 2001:453) definieras att det sociala arbetet skall baseras 

på mänskliga värden. Syftet med all slags utövande av socialt arbete är att främja individens 

levnadsvillkor och samhälleliga deltagande. Utifrån socialtjänstlagen går det att sammanfatta den 

etiska grunden för det sociala arbetets utövande - grundvärdena såsom solidaritet, individens 

självbestämmelserätt och integritet samt demokrati bör leda all arbete för att behandla och förbättra 

en annan människas liv i samhället. Det sociala arbetets fokus, som i början byggde på att förmedla 

medelklassens värderingar och moraliska uppfostran, har övergått till betoning på en mer 
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individualistisk syn på klienten och dess helhetssituation där kunskapsbaserade, mätbara insatser 

och metoder bör vara grunden (Bergmark & Lundtsröm 2006, s.170). 

 

 

1.1.4. Socionomutbildningens framväxt 

 

Meeuwisse och Swärd (2006, s.43) skriver hur ASSA (The American Social Science Association) 

redan under 1800-talet uppmärksammade behovet för att utbilda speciella metoder för att lösa 

sociala problem. I Sverige startade Stockholm 1908 den första utbildningen för föreståndare och 

föreståndarinnor med inriktning mot fattig- och barnavårdsanstalter och senare under åren 1908-

1933 bedrevs utbildningen av föreståndarinnor för barnhem i nära avslutning till utbildningen av 

ålderdomshemsföreståndare (Holgersson 2008, s.210). Senare efter utredningar och det ekonomiska 

stödet från Allmänna Barnhuset ändrades namnet på examenstiteln till socialpedagog. Vid 

Högskolereformen 1977 blev utbildningen en del av högskoleutbildningen och utbildningsinstitutet 

fick namnet Socialpedagogiska Institutet (s.211). 

Idag omfattar socionomutbildning 210 högskolepoäng och den består av olika, valfria inriktningar 

bland annat mot äldre, funktionshindrade, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik. Under 

programmet läser studenter bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, psykologi och juridik. I 

programmet ingår även praktikförlagda studier ute på verksamheter (SACO, 2013). 

 

 

1.1.5. Verksamhetsförlagd utbildning som en del av utbildningen 

 

I socionomprogrammet ingår en obligatorisk, handledd läroperiod som idag kallas 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  VFU omfattar 15 veckor och är schemalagd i slutet av 

studieprogrammet för termin 5 av 7 terminer. Kursens genomförande organiseras utifrån studentens 

individuella plan. VFU-plats kan väljas inom olika regier såsom offentlig förvaltning, frivilliga 

organisationer eller privata verksamheter som utför professionellt socialt arbete. 
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Institutionen för socialt arbete på ett universitet i Sverige beskriver den verksamhetsförlagda 

utbildningens mål och syfte i institutionens websida (Institutionen för socialt arbete, 2013). Den 

verksamhetsförlagda utbildningens syfte i studieprogrammet är att studenten får erfarenhet av 

arbetet ute på fältet för att kunna få en möjlighet att kombinera, reflektera kring och pröva de 

teoretiska kunskaperna i det praktiska sociala arbetet. Detta bidrar till att studenten får färdigheter 

inför klientarbete och skapar en grund för en egen yrkesidentitet samt kompetens och vidare 

utveckling. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har studenten en handledare som i sitt 

uppdrag ska lära ut, ge stöd och främja studentens yrkesmässiga utveckling. 

De förväntade studieresultaten definieras detaljerat i socionomprogrammets kursplan för den 

verksamhetsförlagda utbildningen (Institution for socialt arbete, 2013). Förväntningarna innebär att 

efter delkursen bör studenten kunna:  

 ”Visa kunskaper om praktiskt socialt arbete och med hjälp av dessa kunna identifiera, tolka och 

kritiskt reflektera över yrkesrollen och dess handlingsmöjligheter ur etiska, rättsliga, 

organisatoriska och socialpolitiska perspektiv.” 

samt  

”Reflektera över, och visa, självkännedom och empatisk förmåga, förmåga till ett professionellt 

bemötande och förhållningssätt samt insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper.”(Institution för Socialt arbete, 2013) 

Enligt institutions definition är en central del av den verksamhetsförlagda utbildningens mål att 

studenten skall utveckla sina förmågor för självreflektion samt bemötande och förhållningssätt i sitt 

yrkesutövande.  

 

 

Sammanfattning 

Det sociala arbetets art har förändrads i takt med utvecklingen av välfärdsstaten. I dagens samhälle 

kan det sociala arbetet anses ha en central roll i normalisering och kontrollering av individernas 

sociala liv då det bygger på syftet att behandla och förändra individens tillvaro i samhället mot det 

som motsvarar de förväntningar som råder om samhällets producerande och reproducerande 

medborgare. I ljuset av det sociala arbetets och socialarbetarutbildningens utveckling blir det 
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aktuellt att närmare undersöka vilka tekniker och metoder som syns i de nyexaminerade 

socionomernas utsagor när det reflekterar kring klientarbete under den teoretiska och 

verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

 

1.2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

 

Syftet med denna magisteruppsats är att få en inblick i hur de nyexaminerade socionomerna 

reflekterar över klientarbete i den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen i 

socionomprogrammet. Studien fokuserar på de tekniker och metoder som, utifrån de intervjuades 

utsagor, används i klientarbetet samt på maktförhållanden mellan socialarbetare och klient, något 

som är en central fråga inom socialt arbete.   

Då den teoretiska utbildningen inom högskolans väggar kan anses vara en annorlunda 

läroerfarenhet än den verksamhetsförlagda praktikperioden under socionomprogrammet, vill jag 

skilja dessa två åt när det gäller de nyexaminerade socionomernas utsagor om klientbemötande. Det 

ligger i studiens syfte att uppmärksamma och jämföra de betoningar om klientarbetet och dess 

tekniker samt metoder som syns i de intervjuades berättelser när det pratar om den teoretiska och 

verksamhetsförlagda utbildningen under socionomprogrammet. 

 

De konkreta forskningsfrågorna för studien är: 

 

 Vilka tekniker och metoder syns i de sju intervjuade nyexaminerade socionomers utsagor 

när det berättar om klientarbete under socionomprogrammets teoretiska och 

verksamhetsförlagda utbildning?  

 Reflekterar de nyexaminerade socionomer kring makten i klientarbete och på vilket sätt? 
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2. TEORETISK RAM 

 

2.1. TEORI 

 

I början av undersökningen är det väsentligt att definiera den verkligheten man undersöker samt den 

kunskap man är ute efter. Forskarens synvinkel har verkan på de resultat och analys som 

forskningen leder fram till. I denna undersökning betraktas verkligheten och kunskapen utifrån ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som utgör en grundteori som används att studera det undersökta 

fenomenet. 

Burr (1995) anger fyra olika grundexempel på hur socialkonstruktionism kan betraktas. Först och 

främst anser Burr att socialkonstruktionism har ett kritiskt synsätt på de typifierings- och 

kategoriseringspraktiker som vi använder när vi betraktar den omgivande sociala verkligheten. Ett 

exempel på detta är de två kön som typifieras; de är inte a priori utan skapas socialt. 

Socialkonstruktionism blir på detta sätt ett konträrt perspektiv på positivism samt empirism som i 

sin tur anser att människans observationer är det primära och naturliga. Burrs andra exempel 

handlar om kunskapens karaktär som hon anser alltid är en produkt av sin tid och kultur. Utifrån 

detta påstående drar Burr slutsatser att kunskap är relativ - det finns alltså ingen kunskap som är 

mer ”verklig” än annan. För det tredje är språkets funktion centralt när det gäller de sociala 

konstruktionerna. Att observera räcker inte för skapandeprocessen utan det är språket som 

möjliggör att vi människor kan, i kommunikation med varandra, skapa meningar för det som vi 

upplever, ser och känner. Det fjärde grundexemplet gäller handlandets grund som ligger i de 

konstruktioner som vi skapar i språklig interaktion med varandra. Det finns alltså en central relation 

mellan tanke och handling. Burr förklarar detta med ett praktiskt fall om alkoholism och hur 

perspektivet på dess grund förändrats i takt med ökad kunskap om alkoholismens bakomliggande 

faktorer. Med hjälp av ökad kännedom och kunskap har perspektivet på alkoholismen omvandlas 

från att skylla på individens ovilja att ta ansvar och kontroll för sitt beteende till att alkoholism 

börjades se som sjukdom som möjliggjort att de drabbade fick stöd och omvårdnad. 

Burrs fyra exempel om socialkontruktionismens natur visar att det som anses vara kunskap är alltid 

relativt, socialt skapad sanning i en särskild social och kulturell verklighet. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet betraktar alltså forskaren kunskapen som hennes reflektion 

och tolkning av informationen. 
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Berger och Luckmann (1998) ger ett fördjupat teoretiskt perspektiv om relationen mellan tanke och 

handling samt dess samband till den sociala verkligheten. Enligt dem är det i en ömsesidig 

kommunikationssituation som vanemässiga handlingar samt typifieringar av den omgivande 

verkligheten skapas. Typifieringar leder slutligen till institutionaliseringen, som enligt Berger och 

Luckmann förekommer varhelst det förekommer ömsesidiga typifieringar och vanemässiga 

handlingar. Dessa institutioner i sin tur legitimeras och på så sätt blir de objektiva sanningar som 

konstrueras och produceras av människor som uppehåller de praktikerna som ingår i de legitima 

institutionernas verklighet. Internalisering sker när människan tar till sig dessa institutioner och på 

så sätt har hon nått en sista och slutlig grad som samhällsmedlem och delar en verklighet med andra 

där hon är kapabel att ”förstå förståelse av medmänniskor” (s.154).  

Enligt Payne (2008, s.45) kan det sociala arbetet och dess teori ses som sociala konstruktioner då 

teorin skapas i samspelet med det sociala arbetets praktik, som i sin tur integrerar med mer 

omfattande sociala kontakter. Payne menar att det finns tre krafter som ingår i 

konstrueringsprocessen; de som skapar samt kontrollerar socialt arbete som ett yrke, de som gör 

människor till klienter och de som skapar den kontext där socialt arbete utövas. Dessa tre krafter 

kan ses som myndighet, socialarbetare och klient (s.45). 

När socialarbetare och klient möts, konstrueras socialarbetaren av yrkesmässiga förväntningar; av 

de uppfattningar som innebär vad socialarbetare är och de processer som definierar någon som 

socialarbetare. Payne (2008, s.45) anser att dessa uppfattningars natur förändras, utvecklas och kan 

även försämras genom tiden som respons på sociala förändringar. Därför är även de kunskaper som 

socialarbetare använder en reaktion på dessa förändringar. Även den klientskapande processen 

bygger på de generella sociala uppfattningar och på den förståelse som råder om det sociala arbetets 

art. På så sätt förändrar även klienterna det sociala arbetet när det tar med sig sin yttervärld till den 

process som det sociala arbetet innebär. Payne sammanfattar hur på detta sätt, socialt arbete är en 

reflexiv process där socialarbetaren, klienten och deras organisationskontext påverkar och förändrar 

andra och hur den teoretiska uppfattningen av socialt arbete återspeglar denna reflexiva process. I 

enlighet med Berger och Luckmanns teori om den sociala verkligheten anser Payne (s.46-48) att en 

social konstruktion är, delvis, en överenskommen bild av världen som accepteras och legitimeras 

inom en viss social gruppering som ”varande verklighet”. 

I denna studie ses klientarbete i socialt arbete som de nyexaminerade socionomernas konstruktion 

av dess art, det vill säga en uppfattning av de teoretiska kunskaper och de praktiska erfarenheter och 
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dess överenskommelse. I likhet med Burr (1995) anses forskarens uppfattning av denna 

konstruktion som en tolkning som i sin tur blir bara ett av många sätt att förstå verkligheten. 

Tolkningsprocessen i forskningen diskuteras mer omfattande i stycke 3.1.1 Hermeneutisk tolkning, 

där dess natur behandlas. 

 

 

2.2. TEORETISKA BEGREPP 

 

I detta stycke presenteras de teoretiska begrepp som tillsammans med den presenterade teorin 

formar det teoretiska perspektivet som jag väljer att använda för att kunna betrakta, det vill säga 

tolka och förstå, det undersökta fenomenet. 

 

 

2.2.1. Makt och disciplin 

 

Kontroll av individerna kan sägas innebära att människor utsätts för reglering och disciplinering – 

de är under ständig övervakning. I sin bok Övervakning och straff: fängelsets födelse sammanfattar 

Foucault (2003, s.218) hur disciplinen är en teknik för att bringa ordning i den mänskliga 

mångfalden.  Han fortsätter med att beskriva hur det finns en ständig uppdelning mellan normalitet 

och avvikelse som varje individ är underkastad där de avvikande förföljs med straffåtgärder. Dessa 

makttekniker är ett sätt att utöva kontroll över mångfalden och för att upprätthålla den hierarkiska 

maktordningen.  

Makten för Foucault är överallt i de sociala relationerna då den mänskliga kroppen är under en 

ständig övervakning. Han skriver hur i alla samhällen är kroppen hårt trängd av olika former av 

makt som utsätter den för ”tvång, förbud och förplikterser” (s.138). Denna disciplin både ökar 

kroppens krafter - gör den produktiv- och minskar den genom att tvinga den att lyda (s.140). 

Foucault ger som exempel fängelset Panoptikon, en cirkelrund byggnad där det i mitten finns en 

övervakare som från sin position har en utsikt överallt men ingen från fängelsets celler kan se denne 

(s.201). Foucault beskriver hur denna typ av disciplin påbörjas genom att fördela individerna i 
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rummet i en hierarkisk organisation där övervakaren är osynlig men fången ständig medveten om 

att man kan se honom (s.202). Enligt Månsson (2010, s.67) visade Foucault att Panoptikon inte bara 

var begränsat till sociala institutioners väggar utan sträcker sig ut i samhället i sin helhet. Månsson 

(s.67) anser att det moderna industrialiserade samhällets framväxt enligt Bauman kan jämställas 

med det panoptiska samhället; för att få en ökad kontroll skulle man övervaka och utöva 

disciplinerande mekanismer mot samhällets medborgare. 

En av de disciplinerade institutionerna som Foucault beskriver är skolan där läraren i sin 

maktposition övervakar eleverna. Dessa i sin tur jämför ständigt varandras prestationer och gör det 

därigenom möjligt att på en gång mäta, belöna eller straffa (s.187). Straffandet, enligt Foucault 

(s.180) syftar på att minska avstegen från ordningen- det bör vara korrektivt. Straffandet är alltså 

normaliserande där syftet är att genom åtgärder få tillbaka disciplinen och ordningen. Enligt 

Foucault (s.185) har makten att normalisera framtvingat homogenitet men den har på samma gång 

en individualiserande funktion då makten har gjort det möjligt att mäta avvikelserna, bestämma 

nivåerna och dra nytta av olikheterna genom att anpassa dem efter varandra. 

Foucault beskriver hur makten producerar en verklighet och hur den i sin tur producerar 

ämnesområden och sanningsritualer där ”individen och den kännedom man kan förvärva om honom 

tillhör denna produktion”(Foucault 2003, s.195). Disciplinen och dess möjliggörande makt skapar 

alltså legitima sanningar och en normalitet genom att ständigt kontrollera individerna och tvinga 

dem mot homogenitet. Utifrån Foucaults påstående kan man förstå hur dessa verkligheter skapas i 

de olika makthavande institutionerna där kännedom om individen produceras av den objektiva 

sanningen. 

 

 

2.2.2. Självets tekniker  

 

I sitt verk, Sexualitetens historia: Viljan att veta (2002) beskriver Foucault mer detaljerat maktens 

påverkan på individen - i mitten av 1700-talet börjades det bildas en särskild bio-politik som gjorde 

kroppen både till en biologisk och politisk fråga. Kroppen skulle bidra till samhällets ordning och 

produktion och detta förutsatte att kroppen skulle subjektifieras. Enligt Foucault (s.141) skulle 

kropparnas underkastelse och kontroll över befolkningarna nås genom olika inrättningar av 
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disciplinering i form av skolor, läroverk och verkstäder men även genom de politiska och 

ekonomiska fälten i form av nativitetsproblem, åldringsproblem, hälsovårdproblem och 

bostadsproblem. Syftet med denna biomakt enligt Foucault var att anpassa befolkningsmassor till de 

ekonomiska processerna. Detta ledde till att människans liv blev en politisk fråga, att leva sitt liv 

blev en ”levnadskonst”, en självteknik där individen skulle förstå sig själv och anpassa sig mot och 

till det normativa.   

Även Rose (1996) analyserar hur självet producerades till ett subjekt. Enligt Rose (s.11) har den 

växande psykologiska disciplinen haft en central roll i förändringen av den politiska maktens 

utövande.  Med den psykologiska disciplinen menar Rose de vetenskaper som producerar sanningar 

om individen och självet. Dessa vetenskaper fungerar enligt Rose (s.19) som disciplinerande 

tekniker som styr människornas liv genom att individualisera dem med mätande, klassificerande 

och beskrivande. 

Rose (1996) påpekar hur liberalismens grund ligger på individens frihet men att individer som 

subjekt inte är fria att välja (free to choose) utan de tvingas att vara fria (obliged to be free) genom 

att de har ansvar om sina val och livets öde. Dock är dessa val begränsade då de möjligheter 

individen har att välja är styrda av samhället och de psykologiska discipliner som definierat 

normalitetens gränser (s.70).  Individen har alltså konstruerats som autonomt subjekt som kan styras 

utifrån de val och möjligheter de erbjuds.  Detta har möjliggjort att individer kan styras på distans 

(s.165). 

 

 

2.2.3. Social expertis 

 

Rose skriver om psykologins professionella, ”expertis” som har en central roll i individernas 

självstyrande. Dessa professionella (bl.a. läkare, socialarbetare, direktörer) har särskild kunskap 

som tillåter dem att förkroppsliga en auktoritet och makt.   Rose (1998, s.86-87) kallar dessa 

”agenter av social auktoritet” (eng. agents of social authority) som skapar allianser som bidrar till 

att öka psykologins makt i samhället. Den makten som de innehar påverkar naturligtvis hur 

individer konstruerar sig själva utifrån gränserna mellan normalitet och avvikelse som förstärks av 

den makthavande expertisen.  
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Som tidigare beskrivits innebär Foucaults begrepp biomakt de tekniker som används för att 

subjektifiera kroppen. Utifrån Foucaults maktanalys kan man betrakta socialtjänsten som ett 

exempel på en institution där dessa maktens tekniker utövas på mikronivå. De sociala expertiser 

som Rose (1998) nämner har särskilda kunskaper och metoder som ger dem en möjlighet för 

maktutövning mot de som är i en lydande position. Denna makt är synlig i den relationen som finns 

mellan klient och socialarbetare. När det gäller det praktiska sociala arbetet står det kommunikativa 

mötet i centrum. Johansson (2006) uppmärksammar hur det alltid finns ett obalanserat 

maktförhållande mellan socialarbetare och klient; i socialarbetarens uppdrag ingår skyldigheten att 

erbjuda hjälp i form av resurser men även ett ansvar att kontrollera och bestämma över dessa 

resurser. Mötet mellan socialarbetare och klient får sina ramar och villkor utifrån den samhälleliga 

institutionen dessa två parter ingår i. Enligt Johansson formas socialarbetares uppdrag utifrån de 

institutionella som gör denna till systemets representant. De institutionerna som de befinner sig i 

producerar en legitim, verkande verklighet som skapar ramen för normerna. I ljuset av Foucaults 

maktanalys och Roses analys om självtekniker kan man konstatera att det inte är enbart genom 

myndighetsutövning och kommunikationen med klienten där makten blir synlig. Det är framför allt 

konstruktioner och föreställningar om en klient som är central i maktens tekniker – de gör grunden 

för det sättet socialarbetare bemöter en klient och hur socialarbetare ses inneha kunskaper som kan 

främja klientens situation, att kunna definiera klientens bästa och använda sina resurser utifrån 

detta. 

 

 

2.2.4. Främlingen som en social kategori  

 

Bauman (1992, s.47) skriver hur människan har en förmåga att göra distinktioner och indelningar 

där skillnaden mellan ”vi” och ”dom” är den centrala kategoriseringen och där ”vi” omfattar den 

grupp vi förstår och tillhör. ”Dom” däremot är en kategorisering, som vi inte kan eller vill tillhöra. 

Enligt Bauman (s.53) har dessa kategorier betydelse så länge de är i motsättning till varandra och 

utan denna gränslinje, mellan de som vi är och inte är, skulle identitetsformulerande bli 

problematisk. Så länge vi har en motsatt kategori till oss själva känner vi oss själva och kan skydda 

gemenskapen och den ordningen vi tillhör.  
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Enligt Bauman (s.54) finns det i varje samhälle främlingar, utomstående, som varken tillhör 

gruppen ”vi” eller ”dom” och på så sätt trotsar de verkande uppdelningarna. Med sin olikhet och 

närvaro påminner främlingar oss om hur gränssättningar och kategoriseringar inte är universella 

eller naturliga utan socialt skapade. Gränserna blir synliga när de bemöter något som inte tillhör. 

Enligt Bauman (s.56) skapar främlingen oro av den anledningen att de utmanar gränslinjerna och på 

så sätt resulterar i en trygghetsförlust. Främlingen blir på detta sätt farligare än motsatsen för ”vi” 

då främlingen inte kan kategoriseras då den inte tillhör till något. 

Bauman (1995) skriver i sin artikel Making and Unmaking Strangers att i den postmoderna eran, 

vilket han kallar nutiden, har främlingen kommit för att stanna. Det moderna samhället har gjort 

människolivet till varje individs personliga ansvar och ens identitetsbildning till ett individuellt 

projekt. Människans valfrihet är en fråga om sociala relationer och framför allt en fråga om makt. 

Enligt Bauman (s.8) har de individer som passar in i majoritetsnormen större rättighet och frihet att 

bygga sina liv än de som ständigt måste bekräfta sig och jämföra sig mot normalitetens gränser.  

 

 

2.2.5. Främlingen som en misslyckad arbetare  

 

I sin bok Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (1998) skriver Bauman hur vi idag lever i ett 

konsumtionssamhälle där vårt livsprojekt bygger på konsumtion i stället för arbete. Enligt Bauman 

(s.40) har denna övergång från produktionssamhälle till konsumtionssamhälle fört med sig många 

förändringar där den mest avgörande är sättet som människorna tränas och fostras till att uppfylla 

kraven från sina sociala identiteter.  Denna nya identitet som en konsument som samhället förväntar 

sig att individerna ska ha bör, enligt Bauman (s.47), fungera som en konsumtionsvara. Med detta 

menar han att identiteten som ”konsument” bör vara flexibel och ha en förmåga att förändras men 

bara för att kunna konsumeras och förändras igen. Bauman menar alltså att en lyckad integrering i 

samhället innebär att individen innehar en roll som en konsument genom att ta del av arbetsetiken. 

Samhällsmedlemmar utan arbete kan ses sakna den arbetsetik som förväntas av en medborgare som 

i sin roll skall bidra till samhället genom att producera och reproducera.  Att vara fattig och utan 

arbete kan, enligt Bauman, förklaras med bristen på arbetsvilja och arbetsetik. Därför anser han att 

fattigdomen kan förstås vara mer som en materiell försakelse.  Den kan även förstås som ett socialt 

och psykologiskt tillstånd (s.59).   
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I sina verk behandlar Månsson (2005, 2010) främlingen utifrån Baumans arbete och ser denna 

sociala kategori som ett resultat av negativ socialisation – samtidigt som socialisationsprocess 

skapar en bild av en social varelse skapar den även en motbild av denna, nämligen en misslyckad 

individ. Månsson (2010, s.71-72) sammanfattar hur dessa individer skapar oro eftersom deras 

närvaro förstör de redan existerande strukturerna genom att de inte kan klassificeras enligt den 

arbetsfördelning som bestämmer människans sociala identitet.  

Genom att jämföra det moderna samhället med en trädgårdsstat återger Månsson (2010, s.64-65) en 

bild av samhället som en skapelse, som ständigt ska skyddas från ”ogräset”, smutsen, så att den kan 

blomstra. Månsson (2005, s.81) skriver hur det förr i tiden var lättare att leva med främlingen än 

vad det är i den moderna tiden. När det förr i tiden var möjligt att undvika främlingen är de i dagens 

globaliserad samhälle överallt. Dagens främlingar kan varken stängas in eller hållas på avstånd. De 

strategier som används mot främlingar kan beskrivas som inkluderande eller exkluderande. Genom 

att inkludera främlingen görs denna till en granne som assimileras genom att skillnaderna reduceras 

och likheterna lyfts fram. Exkluderingsstrategin mot främlingen försöker göra sig av med 

främlingen genom att stänga denne ute, avskärma eller smälta samman denne med andra alienerade 

grupper (s.81-82). 

 

 

2.2.6. Främlingar i socialtjänsten 

 

Lindqvist och Nygren (2006,s.94) sammanfattar hur socialtjänsten kan karaktäriseras genom att 

säga att den bedrivs i skärningspunkten mellan individ och samhälle och att den riktas mot 

situationer som är problematiska för individer, grupper eller för samhället som helhet. 

Socialtjänsten som en institution har sitt ursprung i ”fattigvården” och kan anses arbeta med den 

nya tidens främlingar genom att sträva efter att förändra klientens situation genom att erbjuda 

sociala och ekonomiska resurser.  

Genom de kunskaper (bl. a teorier och metoder) som socialtjänstens ”expertis” innehar 

förskroppsligar de institutionens makt, som i sin tur får sitt stöd av de nationella lagarna. Enligt 

Foucault är det i välfärdstatens hjälpande och behandlande institutioner som de tydligaste exemplen 

på disciplinerande relationer visar sig (Swärd & Starrin 2006, s.254). De expertiser som fungerar 
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som agenter i dessa institutioner begränsar klientens valmöjligheter och handlingar med motivet att 

detta är för klientens ”eget bästa” (s.254). Detta kan definieras som paternalism som står i motsatt 

relation till självbestämmande (eng. self-determination) som syftar på klientens rätt att agera och nå 

meningsfulla resultat utan inbladning. Paternalism innebär att man inblandar i denna rättighet.   

Swärd och Starrin (1997, s.14-15) beskriver hur den paternalistiska modellen bygger på över - och 

underordningen som antar att så kallade vanliga människor inte själva är kapabla att veta vad som är 

bäst för dem utan det ska bedömas av en ”expert”.  Konsekvensen blir att livet för den vanliga 

människan planeras och bestäms av andra där de administrativa experternas synpunkter väger 

tyngst. Även Reamer (1983) hävdar hur paternalism i socialt arbete är motiverad med ett altruistiskt 

intresse för klientens välfärd. Enligt Starrin (1997, s.15) grundas paternalismen på tron på den 

uppfostrande staten och föreställningen att de som är i behov av hjälp skall betraktas som barn. 

Detta kan ses som ett exempel på hur disciplinära tekniker på mikronivån strävar efter att bevara 

ordningen och förändra individens tillstånd åt det håll som stämmer med regler och normer. 

I ljuset av den teoretiska ramen kan man anse att socialt arbete i dagens samhälle är en av de 

maktinstitutioner som utövar disciplinära tekniker för att göra de avvikande individerna mer 

kontrollerbara och minska deras avsteg från normaliteten. De legitima sanningar som kan ses vara 

konstruktioner och föreställningar är centrala i samhällets makttekniker som gör grunden för det sätt 

som socialarbetare bemöter klient. Socialarbetare ses inneha kunskaper som kan användas att 

förbättra och behandla klientens situation och på så sätt påverka individens tillvaro i samhällets 

strukturer. De kunskaper som dessa sociala expertiser innehar produceras i en annan maktahavande 

institution, i universitetet. Därför blir det intressant att titta närmare på hur de nyexaminerade 

socionomerna reflekterar kring klientarbete utifrån sina erfarenheter under både den teoretiska och 

praktiska utbildningen i socionomprogrammet och vilka metoder och tekniker syns i dessa 

reflektioner. Likaså är det av vikt att undersöka hur socionomerna reflekterar kring makten i socialt 

arbete som de anses ha som samhällets sociala expertiser. 
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2.3. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel behandlas den relevanta tidigare forskningen som definierar undersökningens kontext 

i den tidigare forskningstradition samt dess position i forskningsfältet.   

 

 

2.3.1. Bemötandet i klientarbete 

 

Billquists (1999) forskning visar att socialarbetare upplever sin roll som dualistisk. Strävan efter att 

erbjuda hjälp i form av sociala och/eller ekonomiska resurser ställs mot att det sociala arbetet 

definieras av de legitimerade normer och regler som begränsar hjälpresurserna. Till den regelstyrda 

institutionen tillhör även praktikerna som kategoriseringen av klienterna i diverse grupper. Även 

Cedersund (1992) har uppmärksamt socialarbetares dilemma mellan att vilja hjälpa, bland annat 

genom Socialtjänstlagens definition om kommunens ansvar för de enskilda människornas 

försörjning, men samtidigt att vara tvungen att försöka spara på socialtjänstens resurser. Hon menar 

att socialarbetaren är skyldig att arbeta utifrån institutionella normer och regler som styr det 

praktiska arbetet. Socialarbetares roll präglas av komplexitet där de ständigt behöver balansera 

mellan att ge hjälp och att kontrollera.  

Utifrån Billquist och Cedersunds forskning kan klientbemötandet beskrivas som en situation där 

både socialarbetares professionalitet och personlighet bidrar till den interpersonella relationen med 

klienten. Socialarbetares förmåga att forma och uppehålla en relation till klienten som grundar sig 

på tilltron mellan de båda parterna är en av de centrala uppgifterna i socialarbetarens uppdrag men 

samtidigt är det ojämlika maktförhållandet alltid närvarande mellan socialarbetaren och dennes 

klient vilket skapar utmaningar i socialarbetarens yrkesutövande 

 

2.3.2. Klientskapande  

 

Enligt Bernlers, Johnssons och Skårners (1993) forskning om relationer och förväntningar i det 

sociala arbetet blir socialarbetarens förmåga att kunna skapa och använda sig av en relation som kan 

bära upp samarbetet den viktigaste förutsättningen för en gynnsam behandling. Enligt studiens 
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resultat är det framförallt socialarbetarens förväntningar som skapar det sociala arbetet. Forskarna 

hävdar att socialarbetares föreställningar om vad klienten behöver är en central kraft i klientarbetets 

utformande.  Villkoren för arbetet sätts alltså utifrån socialarbetarens teoretiska kunskaper och 

dennes personliga bedömning av klientens situation och behov vilket i sin tur påverkar hur själva 

klientskapet skapas. 

Billquist (1999) har i sin forskning även fokuserat på hur klientskapet formas på socialbyrån. Hon 

betarkatar socialkontoret som en institution som präglas av den disciplinära makten som utövas på 

både, styrning och kontroll. ”Klienten” skapas i olika faser som består av mottagning, utredning, 

åtgärd/behandling och avslutning (s.266). Klienternas sortering och kategorisering styrs av 

legitimerande lagar och regler men även av personliga preferenser och socialarbetarens vanor och 

erfarenhet från tidigare ärenden. Billquist anser att det finns en mikromakt i förhållandet mellan 

socialarbetaren och klienten där de två parterna har olika positioner. Det är socialarbetaren som styr 

kommunikationen och klientens inflytande under hela klientskapet. 

Det som Billquist kallar klienteringsprocessen får sitt första steg i mötet med den fysiska miljön, det 

vill säga det faktiska huset där besökarnas rörelsefrihet begränsas. De kontrolleras och distanseras i 

förhållandet till socialarbetaren. Billquist anser att efter denna ”avpersonifiering” kan klienternas 

kroppar styras då de blivit objekt för rutinmässig handling och hantering av personalen. Hon 

påpekar även hur personalen i socialbyrån lyder under den disciplinerande makten; de arbetar med 

specifika uppgifter, sitter i olika avdelningar och har tidschema för sin arbetsdag. Billquist menar att 

i den disciplinerande institutionen genomsyrar makten alla sina subjekt.  

Cedersund (1992) har undersökt vad som sker i mötet mellan enskilda medborgare och 

myndigheter. Syftet för Cedersunds studie består av att undersöka vilka specifika kommunikativa 

mönster som återkommer i dessa möten som ingår i hanteringen av socialbidragssökningar. När en 

medborgare kommer i kontakt med en byråkratiskt organiserad myndighet är det bara specifika 

aspekter av klientens situation som är av intresse; det sker en avgränsning av vad som anses vara 

relevant att ta upp om den enskilda personen. Cedersund menar att i denna process har de rutiner 

som avskiljer normalitet och avvikelse en stor betydelse. Det är utifrån dessa antaganden som de 

makthavande utformar och definierar klientens problem och de fall som är i behov av åtgärder och 

behandling.  

Enligt Cedersund är språket - i form av samtal och texter - ett viktigt redskap när enskilda personer 

och deras problem omvandlas till fall eller ärenden. Alla ställningsstaganden och avgöranden som 
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skapas under och efter besökssamtalet grundas på etikettering av klienten som görs med hjälp av 

byråkratiska, relativt neutrala, begrepp och termer. När det gäller fördelning av resurser fungerar 

denna etikettering och kategorisering som en grund; det möjliggör hanteringen av hjälpsökande och 

bestämningen av vem som får vad av de allmänna resurserna.  

När det gäller klientskapande visar den tidigare forskningen hur en rums– och tidsmässig 

begränsning av personens inflytande -samt personers kategorisering, sortering och etikettering 

utifrån skillnaden mellan normalitet och avvikelse- bidrar till en persons förvandling till ett fall. 

Som Cedersunds (1992)  forskning visar har språket en central funktion i denna process då den står 

för grunden för enskilda personens etikettering. Som Skau (2007) beskriver är denna språkliga 

transformation från vardagsspråk till fackspråk ett viktigt verktyg för att göra enskilda människors 

privata liv tillgängliga för myndighetens ingripande. 

 

 

2.3.3. Normaliseringsprocesser i socialt arbete 

 

Öhlund (1997) har i sin forskning om åtta sociala ungdomsprojekt koncentretat sig på 

ungdomsarbete där socialarbetare försöker förändra avvikande ungdomarna och göra dem mer 

normala, ansvarstagande unga vuxna, genom olika sorters social kontroll. Han väljer att definiera 

detta som socialteknologi. Öhlunds syfte är att beskriva vilka praktiker som leder eller kan anses 

leda till normalisering. Oftast sker detta, enligt Öhlund, genom olika socialadministrativa, 

behandlande, förbyggande och kamratstödjande praktiker. Dessa normaliseringspraktiker visar hur 

det sociala arbetet är koppat till en teknologi som kan anses fungera som re-socialisation. Med re-

socialisation menar Öhlund de praktikerna som syftar på att förhindra avvikelser och förändra dem 

mot normalitet och social skötsamhet.  

Även Mattson (2005) har i sin forskning undersökt normaliserande praktiker i socialt arbete. Hon 

betraktar socialt arbete som en disciplinerande och tvingande praktik som handlar om att kontrollera 

och begränsa avvikelser. Studien, som handlar om hur kön skapas i det sociala behandlingsarbetet 

på två institutioner som bedriver missbrukarvård, visar att personalen i respektive institution 

konstruerar normaliteten utifrån sig själva. De konstruerar sig själva som jämställda genom 

uppdelningen mellan vi och andra. Mattson menar att kön skapas i samspel, inte bara genom 
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sexualitet, klass och etnicitet utan även genom vad som uppfattas som likhet (normalitet) och 

skillnad (avvikelse) mellan personal och klienter. Utifrån Mattsons studie kan man dra slutsatsen att 

uppdelningen mellan det avvikande och det normala är centralt i de båda institutionernas sociala 

arbete; den visar hur personalen återskapar och upprätthåller samhällsnormer som handlar om hur 

kvinnor respektive män bör vara.  

Öhlunds och Mattsons forskning betraktar socialt arbete som en normaliserande praktik vars syfte 

är att uppfostra och anpassa individer på så sätt att de passar in i samhället. De som definierar 

normaliteten är de aktörer som har makt i dessa institutioner, det vill säga socialarbetare och 

behandlare som realiserar sina föreställningar i sina ageranden och handlingar. 

 

 

2.3.4. Metoder och tekniker i socialt arbete 

 

Bergmark och Lundström (1998a, 1998b) har forskat om metod-begreppet inom det sociala arbetet. 

De beskriver hur det i det praktiska forskningsarbetet kan vara svårt att skilja mellan metoder och 

teorier då det finns olika perspektiv på vad det är som kan beskrivas som en metod i socialt arbete. I 

sin forskning väljer Bergmark och Lundström (2006, s.174-175) att definiera metoder som 

”strategiskt utformade planmässiga och systematiska aktiviteter som används i klientarbete eller 

för att reglera klientarbete”. Med detta menar de mer eller mindre sammansatta inventioner, 

ingripanden och åtgärder i klienternas liv, som är avsedda att utreda klienternas situation eller i 

något avseende förändra dem eller deras villkor. Bergmark och Lundström betonar även hur man 

kan och bör avskilja metod från tekniker. Tekniker enligt dem handlar om de särskilda och 

praktiska sätten att gå till väga, exempelvis olika intervjutekniker.  

Öhlund (1997) definierar metoder som normativa och vetenskapliga förhållningssätt om konkreta 

handlingar och dess effekter. Enligt honom kan metoder ses stå för grunden och styra de praktiska 

handlingarna. Tekniker däremot är det faktiska handlandet/görandet. Metoder och tekniker skapar 

tillsammans den sociala praktiken där relationerna mellan individerna realiseras. Praktiker 

definierar Öhlund som regelbundna eller återkommande handlingar och språkliga utsagor som äger 

rum i olika situationer. I relationerna mellan handlande subjekt (socialarbetare och klienter) som 

skapas inom praktikerna synliggörs även makten. Öhlund betonar språkets och talets centrala 
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funktion i de sociala praktikerna; enligt honom är en dominerande social praktik den språkliga 

kommunikationen mellan socialarbetare och klient.  

Utifrån Bergmarks och Lundströms samt Öhlunds definition anses i denna studie de två begreppen, 

metoder och tekniker betyda följande: 

 

Metoder är: 

• strategiskt utformade planmässiga och systematiska aktiviteter som används i 

klientarbete eller för att reglera klientarbete (Bergmark & Lundström 2006) 

• normativa och vetenskapliga förhållningssätt om konkreta handlingar och dess 

effekter (Öhlund 1997) 

 

Tekniker är: 

• de särskilda och praktiska sätten att gå till väga (Bergmark & Lundström 2006) 

• det faktiska handlandet/görandet (Öhlund 1997) 

 

Med hjälp av dessa begrepp kommer jag att söka svar på forskningsfrågan gällande vilka tekniker 

och metoder är synliga i de sju intervjuade nyexaminerade socionomernas utsagor. De presenterade 

teoretiska begreppen av Bergmark och Lundström samt Öhlund kommer alltså att ha en central roll 

i denna undersökning. Det är utifrån dessa begrepp som de intervjuades utsagor kommer att tolkas 

och tematiseras samt resultat och analys presenteras. 
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3. METODOLOGISKA REFLEKTIONER OCH TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

 

I detta kapitel beskriver jag vägen fram till undersökningens resultat samt presenterar den empiri 

som ligger till grund för analysen av resultat. Undersökningen bygger på sju stycken 

halvstrukturerade intervjuer med nyexaminerade socionomer. Jag tar i detta kapitel upp de 

metodologiska övervägandena under datainsamlingen och data-analysarbetet samt diskuterar 

undersökningens tillförlitlighet samt etiska frågeställningar. 

 

 

3.1. METODOLOGI 

 

Bryman (2011) presenterar några avgörande skillnader när det gäller den kvantitativa och 

kvalitativa forskningen. Där den kvalitativa forskningens material oftast består av text, har den 

kvantitativa forskningen att göra med numeriskt datamaterial. Oftast kopplas även den induktiva 

metoden till den kvalitativa forskningen där teorin skapas utifrån resultaten (s.340). Forskarens 

uppdrag i den kvalitativa forskningen baseras på en interaktiv relation till det undersökta fenomenet 

där forskaren strävar efter att förstå och tolka den sociala verkligheten utifrån forskningsresultaten. 

Bryman menar att den kvalitativa forskningen rymmer en bild av den sociala verkligheten som en 

ständigt föränderlig egenskap som tillhör individers skapande och konstruerande förmåga.  

Ödman (2007, s.32) reflekterar kring definitionen av vetenskap som något som kan tolkas vara dels 

en process varigenom människan skapar vetande och dels ett tillstånd av ökat vetande som därmed 

uppnås. Kvale och Brinkmann (2009, s.123) i sin tur betonar hur denna process av 

kunskapsskapande kräver ett systematiskt arbetssätt. Man bör alltså vara medveten från början 

varför man är ute efter en ny kunskap, det vill säga vad som innefattar forskningens syfte och 

tillvägagångssätt, nämligen de metodval som är anpassande för att användas för att kunna svara på 

forskningsfrågorna. 

Enligt Åsberg (2001, s.272) kan metod anses vara det praktiska tillvägagångssättet när man 

genomför en samling av information från det undersökta fenomenet. Enligt honom är det av sin vikt 

att skilja metod från metodologi som han anser vara mer som en lära om de olika tillvägagångssätt 

när man genomför en vetenskaplig forskning (Åsberg 2001, s.272). Även Kvale och Brinkmann 
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(2009, s.98) beskriver metodens innebörd i bred mening utifrån det grekiska ordet - ”vägen till ett 

mål”. Inom samhällsforskning anses det viktigaste verktyget vara forskarens person, dock betonas 

det i byråkratiska forskningsansatser hur metoden är mer som ett mekaniskt följande av regler för 

att säkerställa forskningens vetenskaplighet. 

 

 

3.1.1. Hermeneutisk tolkning 

 

Enligt Bergström och Boréus (2012, s.31) kan hermeneutiken beskrivas som en 

vetenskapsfilosofisk riktning som bygger på en lära om tolkning. De beskriver hur människans 

förståelse växer till en helhet som förstås utifrån mindre meningsbärande delar och utifrån dess 

formar en förståelseprocess som kallas den hermeneutiska cirkeln.  

Även Kvale och Brinkmann (2009, s.66) betonar hur man inom hermeneutiken studerar tolkning av 

texter och det centrala i detta perspektiv är tolkning av meningen som i sin tur förblir det viktigaste 

syftet – i den hermeneutiska tolkningen strävar man efter att erhålla en giltigt och gemensam 

förståelse av meningen i text. Ödman (2007, s.71) i sin tur definierar tolkningens innebörd som ”att 

ange betydelser” som i sin grund är en subjektiv akt som görs utifrån en viss aspekt. När en forskare 

möter ett språkligt element, i form av tal eller språk möter denna, enligt Ödman (s.29), alltid en 

kulturprodukt som tolkas utifrån uttolkarens horisont. Denna horisont som även kan uppfattas som 

forskarens förförståelse påverkar naturligtvis på tolkningssituationen. Forskarens uppgift är att 

synliggöra de tolkningar och slutsatser hon drar av det undersökta fenomenet. På så sätt förtydligar 

hon dessa till publiken som får en möjlighet att ta del av hennes tankearbete samt den organiserade 

akademiska granskningen av dennes verk.  

 

 

3.1.2 Narrativ ansats 

 

I denna undersökning studeras vilka kunskaper och metoder de nyexaminerade socionomerna 

betonar när det gäller klientarbete. Syftet är att tolka, förstå och identifiera hur 
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socionomprogrammet förbereder de nyexaminerade socionomerna på att arbeta med klienter som i 

ljuset av den teoretiska ramen, kan ses vara samhällets avvikande främlingar. För att kunna fånga 

tekniker och metoder i klientarbete har jag valt en narrativ ansats bestående av halvstrukturerade 

intervjuer som ger utrymme för intervjupersonerna att berätta om klientarbete under den teoretiska 

samt verksamhetsförlagda utbildningen. 

Den narrativa metoden bygger på ett förhållningssätt som anser att berättandet är människans 

centrala förmåga när det gäller att begrippliggöra den omgivande sociala verkligheten. Denna 

metod bygger på att synliggöra hur innebörden av fenomenet produceras genom språket och de 

ramar som den sociala omgivningen ställer. I den narrativa analysen ingår ett centralt intresse att 

undersöka vilken sorts av berättelser individer producerar av sin omvärld, vad de betonar på samt 

hur de väljer att berätta om det som de har erfarit och upplevt - det vill säga på vilket sätt de 

begripliggörs och uttrycks av den berättande individen. 

Enligt Bergström och Boréus (2012, s.28) anser det konstruktivistiska perspektivet att språket och 

verkligheten är oskiljaktiga. De menar att språket förmedlar individens verklighet när det gäller 

begripliggörandet av den sociala världen. På så sätt är språket en central del av de sociala 

handlingar där meningar byggs i kommunikationen mellan människor. Det finns alltså ingen neutral 

verklighet eller språk utan de är alltid färgade av olika perspektiv och konstruktion av de 

observerade fenomenen. Att studera berättelser ställer en särskild uppgift för forskaren som själv är 

del av den sociala verkligheten och begripliggör världen utifrån sitt språk, kategoriseringar och 

andra representationer som alla bidrar hur hon själv tolkar och förstår verkligheten. 

 

 

3.1.3. Metodologiska utmaningar 

 

Gällande de utmaningar narrativanalys innehåller presenterar Kohler Riessman (1993) fem steg i 

forskningsprocessen där alla bygger på forskarens aktiva val om vad denna uppmärksammar om 

den ursprungliga upplevelsen. De steg forskaren går genom i den narrativa metoden är: 1) 

deltagande 2) berättande 3) transkribering 4) analys och 5) läsning. 

1) Deltagande innebär att forskaren alltid utgör en mängd val av vad hon registerar av det fenomen 

hon för första gången ingår i. 2) Berättande beskriver Kohler Riessman som ett steg där forskarens 
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tolkning förvandlas till ett narrativ genom berättandet och lyssnandet där hon återigen aktivt gör 

urval gällande det som återges av den ursprungliga upplevelsen. Under 3) transkriberingen ändras 

materialets form från talade ord till skriftliga. I denna process bestämmer forskaren vad hon skall 

återge i textform. 4) Analysen är en process där texten sammanfattas till mindre element. Det 

innebär att forskaren väljer den delen av det skriftliga materialet som hon anser att vara mest 

beskrivande och relevant för forskningens syfte. Det sista steget, 5) läsning omfattar samspelet 

mellan den färdiga texten och publiken. Varje läsare tolkar det slutliga verket utifrån sin egen 

referensram och på så sätt ingår även i detta steg en mängd val angående vad en läsare väljer att 

observera om det skriftiga verket.  

Likaledes uppmärksammar Kvale och Brinkmann (2009, s.217) hur uttolkaren blir en medverkande 

skapare i texttolkningen då denne bemöter texten utifrån sin referensram. När det gäller validitet i 

den narrativa forskningen skriver Kohler Riessman (1993, s.64) hur syftet med att presentera de 

individuella berättelserna inte är att förmedla en objektiv reflektion av verkligheten utan de formas 

alltid utifrån forskarens intresseområde. Likaså påpekar Johansson (2011, s.222) hur en narrativ 

historia alltid är ”en del av en pågående konstruktion av historia, kultur och själv”. På så sätt kan 

den aldrig redogöra ett faktiskt liv såsom det i stunden varit.   

 

 

3.2. DATAINSAMLING 

 

Denscombe (2010, s.232) påpekar hur intervjuer är en potentiell som datainsamlingsmetod när 

syftet är att utforska mer komplexa och subtila fenomen. Den intervjumetod som jag valde att 

använda i denna undersökning är en halvstrukturerad intervju. I enlighet med Denscombe anser jag 

att denna form av intervjumetod ger en lämplig möjlighet att få insikt i de intervjuades 

uppfattningar och erfarenheter. Även Kvale och Brinkmann (2009, s.43) påpekar hur en 

halvstrukturerad intervju är väl lämpad när forskaren är ute efter intervjupersoners beskrivningar av 

sina upplevelser, utifrån en tolkning av innebörden från de fenomenen som beskrivits av de 

intervjuade.  

I den halvstrukturerade intervjun har intervjuaren ett färdigt schema av ämnen som hon vill 

behandla under intervjun samt de frågor som ska besvaras. Intervjumetoden ger dock en frihet att 
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vara flexibel gällande ordningsföljd samt betonar intervjupersoners frihet att utveckla sina tankar 

och idéer (Denscombe 2010, s.234-235). Även Kvale och Brinkmann (2009, s.147) anser att en 

fördel med halvstrukturerade intervjuer är att den ger frihet för intervjupersonernas inflytande och 

kan på det sättet bidra till mer oförmodade utsagor från intervjupersonens håll. 

När det gäller att skriva manus och förbereda sig inför intervjumomentet bör forskaren formulera 

intervjufrågor som det är möjligt att bedöma med hänsyn till en tematisk och en dynamisk 

dimension (Kvale & Brinkmann 2009, s.146-147). Den första syftar på hänsyn till 

kunskapsproduktion – en väl formulerad intervjufråga ska bidra tematiskt till produktion av 

kunskapen. Den dynamiska dimension syftar på det interpersonella förhållandet mellan intervjuaren 

och den som blir intervjuad. Med hänsyn till det dynamiska bör intervjufrågan bidra till att skapa ett 

gott förhållande mellan båda parter i intervjusituationen.  

Intervju är alltså en kommunikativ situation där intervjuarens person och hennes kompetens utgör 

en stor del av intervjuns kvalité. En del av denna kompetens är en förmåga att lyssna och följa upp 

de relevanta ämnena med ytterligare frågor. Under de intervjuer som jag har genomfört har det varit 

viktigt att ge intervjupersonen inflytande samt tid och möjlighet att utveckla sina utsagor. På så sätt 

har jag strävat efter att bidra till både den tematiska och dynamiska dimensionen samt att 

intervjumetoden har betjänat den narrativa ansatsen som valt att användas i denna undersökning. 

 

 

3.2.1 Urval av intervjupersoner 

 

De intervjupersoner som deltog i denna undersökning, valdes genom ett subjektivt urval. Utifrån 

Denscombes (2010, s.37) redogörelse blir ett subjektivt urval ett passande alternativ när 

intervjupersoner väljs dels medvetet för undersökningen då de innehar särskilda egenskaper. 

Forskaren har alltså ett syfte att närma sig människor som på goda grunder kan anses vara 

avgörande för forskningen (s.37). De intervjupersoner som medverkar i denna undersökning är 

medvetet valda från en särskild grupp av sociala aktörer – nyexaminerade socionomer som innehar 

upplevelser från både den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningen under 

studieprogrammet. 
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3.2.2. Genomförande av datainsamling 

 

Första steget i processen var att kontakta xxx universitetets studentexpedition och fråga om jag 

kunde få tillgång till kontaktuppgifter för gamla studenter som hade examineras senast för ett år 

sedan. Efter att jag fått en lista med namn, mejladress och telefonnummer till cirka 120 

nyexaminerade socionomer, sökte jag upp de 50 första i alfabetisk ordning. Innan jag fick 

intresseanmälan från de första fem fick jag kontakta de övriga 70 personerna. De två sista 

personerna kom jag i kontakt med genom tidigare intervjuade intervjupersoner med förhoppningen 

att de kan komma att inkluderas som intervjupersoner i studien. Enligt Denscombe (2010, s.38) kan 

denna process kallas för en ”snöbollseffekt” där en intervjuperson hänvisar till en annan.  

I mejlet och i början av varje intervju presenterade jag vad undersökningen handlade om. Jag gav en 

mer generell beskrivning om undersökningens syfte genom att berätta att det var intervjupersoners 

färdigheter och erfarenheter i klientarbete från socionomutbildningen jag var intresserad av att höra 

om.  

Jag spelade in varje intervju med en diskret, liten inspelningsapparat. Intervjuerna genomfördes på 

olika platser; en på intervjupersoners arbetsplats, en i en bokad lokal vid universitet, tre i kafeterian 

och två på ett bibliotek. Intervjuerna varade mellan 30 och 50 minuter. En av intervjuerna blev 

kortare (20 minuter) på grund av intervjupersonens tidschema och därför svarade denna efteråt på 

några frågor skriftligt via mail. Därför togs även en sjunde intervjuperson med för att kunna få 

tillräckligt med data för undersökningen. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant senast en dag efter det att intervjun hade genomförts. För att 

presentera citaten tydligare och visa hänsyn till de intervjuade har jag valt att förenkla och korrigera 

transkriberingen genom att ta bort de korta ljud som ofta uppstår i talspråket. 

 

 

3.3. BEARBETNING AV DATAMATERIALET 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.210) innebär analysprocessen att en forskare avskiljer 

datamaterialet till mindre element eller delar.  I den narrativa metoden, som berör denna 

undersökning, är syftet att redogöra och rekonstruera intervjupersoners ursprungliga historia till en 
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redogörelse som återberättas till publiken (s.210). Svenning (2003, s.156) formulerar hur forskaren 

redan från början bär med sig sin förförståelse som leder tolkningsprocessen. För att säkerställa 

analysmetodens validitet som tidigare diskuterats, bör forskaren detaljerat beskriva 

analysprocessens gång genom att redogöra samt motivera sina val. 

Under analysprocessen har jag arbetat med datorprogrammet ATLAS.TI (2012) som ger goda 

verktyg att detaljerat granska datamaterialet. Genom att använda ATLAS.TI möjliggjordes 

hanteringen av cirka 60 sidor av textmaterial med hjälp av ett enda program.  De många sidor blev 

sakta men säkert sammanfattade i mindre fragment, såsom nätverk, memos samt koder som i sin 

helhet utformade kompakta tankekartor. I denna analysprocess blir de skapade koderna en 

grundkonstruktion som sedan kan omvandlas och utvecklas till meningskoder. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s.210) påbörjas data-analysprocessen genom att skapa koder från det existerande 

materialet det vill säga induktivt där själva datamaterialet ligger främst för forskningsresultaten. I 

motsatt fall kan forskaren inneha en deduktiv metod som framställer teorin som den härledande av 

analysen och slutsatserna.  

Själva analysarbetet fick sin början redan under själva intervjuerna där jag aktivt skrev anteckningar 

och skapade sammanfattande tankekartor direkt efter att intervjuerna avslutades. Under 

transkriberingsprocessen fortsattes detta tankearbete och efter att ha förvandlat de talade orden till 

en text tog jag mig god tid att läsa igenom intervjuerna. Från den stunden började 

kodningsprocessen som kan sammanfattas utifrån Svennings (2003) redogörelse om de tre olika 

steg av kodning; öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. 

Under det första steget där jag läste de transkriberade intervjuerna arbetade jag med materialet 

genom att leta efter relevanta teman som etiketterades.  I denna studie är dessa teman de 

nyexaminerade socionomernas berättelser om tekniker och metoder samt maktaspekten som 

relateras till klientarbete. Den axiella kodningen innebär att man vidare utvecklar de öppna koder 

som skapats under första steget, det vill säga att forskaren går djupare och söker efter möjliga 

meningskedjor och sekvenser som följer varandra. Under den selektiva kodningen har jag aktivt 

letat efter de meningar som illusterar de fall som har kommit fram vid de ovan nämnda stegen 

(Svenning 2003, s.160-161). 

Gällande den narrativa ansatsen bör man sammanfatta de intervjuades utsagor representativt och 

kortfattat. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s.240) lägger analysen fokus på textens mening och 

språkets form – det är de temporala samt sociala strukturerna och dess intriger som står i centrum. 
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Med intrig menar Kvale och Brinkmann den essentiella, primära, meningen i utsagan. Efter att 

forskaren har definierat och synliggjort dessa element, skapar hon de centrala temana. I enlighet 

med Robertson (2012, s.237) kallas analysmetoden i fråga kategorisk-innehållslig som inriktar sig 

på de narrativa historier som de syns i intervjupersoners utsagor.  

Såsom den hermeneutiska cirkeln förklarar förståelsens och tolkningens utveckling kan 

analysprocessen i sin helhet karakteriseras som en upptäcksresa där forskaren utifrån helhetens 

relation till dess delar, skapar en djupare förståelse om det undersökta fenomenet.  

 

 

3.4. UNDERSÖKNINGENS TILLFÖRLITLIGHET 

 

Undersökningens standard bör mätas genom att pröva validiteten och reliabiliteten. Validiteten 

innebär mätningsmetodens kvalité, det vill säga hur bra de valda metoderna motsvarar och är 

anpassade efter det undersökta fenomenet. Reliabiliteten, i sin tur, syftar på undersökningens 

upprepningsbarhet. Det innebär hur tillförlitligt de använda metoderna mäter det undersökta 

fenomenet (Bergström & Boréus 2012, s.41). 

Den kvalitativa forskningen kan prövas genom att bedöma tillförlitligheten med hjälp av Brymans 

(2011, s.354) fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera.  Trovärdighet kan säkras med hjälp av de forskningsprinciper som finns angående dess 

kvalité. Ett sätt att pröva att forskarens tolkningar är likartade med intervjupersonernas utsagor är 

att forskaren ber dessa att granska forskningsresultaten. Forskningens överförbarhet och pålitlighet 

kan säkras genom att noga beskriva de olika steg och val som gjorts under arbetets gång. Genom att 

ge möjligheten för publiken att kritiskt granska kan de bedöma om resultaten är överförbara och 

upprepningsbara. Med möjligheten att styrka och konfirmera menas att forskaren strävar efter att 

undvika att hennes subjektiva antagande inverkar på det slutliga resultatet och analysen (s.354-355). 

I denna kvalitativa undersökning har data samlats in med halvstrukturerade intervjuer. De 

halvstrukturerade intervjuerna möjliggjorde en undersökning av ämnet utifrån de centrala 

frågeställningarna. För att säkerställa tillförlitligheten har jag strävat efter att utforma intervjuteman 

samt intervjufrågor som skulle bidra till att få relevant information om forskningsfrågorna. 

Intervjufrågorna har utformats för att bli klara och lätta att uppfatta, så att jag själv och 
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intervjupersonen skulle dela en enhetlig förståelse om frågornas innehåll. Under den första intervjun 

prövades intervjuschemats frågor. Efter den upptäckte jag att det behövdes läggas till några frågor 

som skulle bidra till intervjuns tematiska dimension. De frågorna som lades till användes i resten av 

intervjuerna samt ställdes skriftligt via mejl till första intervjupersonen. Därför är även den första 

intervjupersonen med i undersökningsdata. 

Ämnet har valts att studeras enbart från socionomers perspektiv. Således lämnar undersökningen 

öppet klienters perspektiv om tekniker, metoderna och maktaspekten. Beroende på undersökningens 

begränsade datastorlek och målgrupp, kan man inte heller generalisera resultaten gällande alla 

nyexaminerade socionomer. Däremot kan man säga något om en specifik grupp av sju 

nyexaminerade socionomer som tagit i sin examen från ett universitet i Sverige. 

Jag har träffat intervjupersonerna en gång och några av dem har jag kontaktat efteråt utifrån att 

svaren har behövt utvecklas eller förklaras för att kunna pröva min förståelse och tolkning. För att 

följa principen om pålitlighet har jag noga beskrivit de olika steg och val som genomförts under 

hela forskningsprocessen. För att kunna öka möjligheten att styrka och bekräfta har jag ansträngt 

mig att reflektera kring mina egna föreställningar kring teman som förekommer i de 

intervjupersoners utsagor. Det faktum att jag själv har arbetat inom social omsorg har med säkerhet 

haft sin påverkan i de tolkningar och slutsatser jag dragit från de aspekter intervjupersoner har 

betonat i klientarbete och bemötande av klienter. 

 

 

3.5. ETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

I mejlet, samt i början av intervjun, informerades intervjupersonerna om de etiska riktlinjerna 

utifrån Vetenskapsrådets publikation (2012). Jag upplyste varje intervjuperson att deltagande i 

studien skulle genomföras på intervjupersonens egna villkor. Jag informerade denna även om 

sekretesslagen inom forskningen samt betonade anonymitetsprincipen som säkerställde att det inte 

är möjligt att igenkänna personer som hade medverkat i studien. I början av intervjun ställde jag en 

fråga om de intervjuade tillät att jag spelade in intervjun, vilket alla sju godkände. Jag har även gett 

möjlighet för intervjupersoner att själv välja vart de ville bli intervjuade.  
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I början av denna undersökning gällde det första etiska övervägandet valet av det perspektiv som 

jag skulle ta till klientarbete i socialt arbete. Jag bestämde mig för att koncentrera på socionomers 

perspektiv i stället för klientens. Detta val kan motiveras av den centrala positionen socionomer har 

i det sociala arbetets utövande.  

Jag har naturligtvis funderat hur denna undersökning kan påverka de personer som har deltagit i 

studien. För att intervjupersonerna inte skulle gå att känna igen har namnen fingerats och nuvarande 

arbete har inte beskrivits i detalj. Praktikplatsernas verksamhetsform har angivits då denna 

information har setts som nödvändig för att kunna förstå studieresultatens innebörd och hur dessa 

kan relateras till forskningsfrågorna om nyexaminerade socionomers reflekterande angående 

klientarbete samt de metoder och tekniker som syns i dessa reflektioner. I denna undersökning 

kommer intervjupersonernas uttalande inte att bedömas utan syftet är endast att använda dem för 

exemplifiering. 
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4. RESULTAT 

 

Undersökningens resultatredovisning har uppdelats till två delar. Den första delens resultatkapitel 

består av de intervjuade nyexaminerade socionomernas utsagor. Det andra kapitlet består av 

jämförelser mellan dessa utsagor och bildar en narrativ analys av undersökningsresultaten. 

 

 

4.1. PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER 

 

I denna undersökning har sju nyexaminerade socionomer intervjuats. Alla har examinerats från 

socionomprogrammet på ett universitet i Sverige. De nyexaminerade socionomerna hade genomfört 

sin praktik i olika verksamheter, inom myndighetsutövning eller utförarsidan. Med 

myndighetsutövning menas de enheter som är ansvariga för beslutsfattande utifrån 

socialtjänstlagens bestämmelser. Utförarsidan betyder både de statliga och privata verksamheter 

som har i uppdrag att utföra socialt arbete så som mötersplatser, arbetsintegrering eller handikapp- 

och äldreomsorg. 

Jag ansåg att erfarenheternas olikheter skulle ge ett rikare perspektiv när det gäller de tekniker och 

metoder i klientarbete som syns i intervjupersonernas reflektioner.  

I kommande stycke presenteras intervjupersoner utifrån var de har genomfört sin skolpraktik samt 

deras nuvarande arbetes verksamhetsform. Namnen på intervjupersonerna har fingerats. I stället för 

deras riktiga namn används alias för att tydliggöra resultatredovisning.  

 

Carina genomförde sin praktik inom verksamhet som utförde behandlande insatser. Hennes 

nuvarande arbete är inom psykosocialt arbete. 

Emmy genomförde sin praktik inom en verksamhet som erbjöd stödjande och informativa insatser 

för utsatta grupperna. Nuförtiden arbetar hon med myndighetsutövning. 

Hanna genomförde sin praktik i en verksamhet som utförde förebyggande arbete för arbetslösa. 

Nuförtiden arbetar hon med myndighetsutövning. 
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Helena har både genomfört sin praktik och utövar sitt nuvarande arbete inom myndighetsutövning. 

Karin både praktiserade och arbetar nuförtiden inom en verksamhet som utför förebyggande 

insatser och daglig sysselsättning. 

Lena genomförde sin skolpraktik inom två olika verksamheter som båda var inriktade mot 

förebyggande arbete med ungdomar. Hennes nuvarande arbete är inom myndighetsutövning. 

Siv hade två olika praktikplatser, en inom myndighetsutövning och den andra inom daglig 

sysselsättning. Hon arbetar idag i en verksamhet som bedriver daglig sysselsättning. 

 

 

4.2. RESULTAT GÄLLANDE METODER OCH TEKNIKER 

 

I denna undersökning anses metoder i likhet med Bergmark och Lundström (2006) samt Öhlund 

(1997) vara de förhållningssätt eller strategisk utformade aktiviteter som används i klientarbete eller 

dess utformande. Särskild Öhlund betonar hur dessa normativa och vetenskapliga förhållningssätt 

formar en grund för de konkreta handlingarna i arbetets utövande och dess effekter. Tekniker enligt 

de ovan nämnda forskarna är det praktiska handlandet och görandet som baseras på metoder. 

Utifrån dessa teoretiska begreppsdefinitioner presenteras intervjupersonernas svar uppdelat i olika 

teman som har baserats på de utsagor som kan anses gälla metoder och tekniker i klientarbete. 

 

 

4.2.1.Förhållningssättet gentemot klienten  

 

Enligt fem av de sju intervjuade betonades ett särskilt sätt att se på och betrakta klienten under den 

teoretiska utbildningen. Det kan beskrivas som ett öppet förhållningssätt där syftet är att 

socialarbetaren är öppen och ger utrymme för klientens berättande om sin egen situation.  

Enligt Hanna innebär ett öppet förhållningssätt att socialarbetaren ger utrymme åt klientens 

inflytande och att man inte bedömer eller drar slutsatser om klienten eller dess situation innan man 

låtit klienten berätta själv med sina egna ord. 



34 

 

”Det som betonades var just det här med att visa respekt och lyssna på 

klienten och hur man ska man ställa frågor att man ska ställa öppna 

frågor, att ha ett öppet förhållningssätt. Att man inte ska bedöma innan 

man lyssnar… och att vara respektfull.” (Hanna) 

 

Enligt Karin fanns det ingen särskild kurs om just klientbemötande men det verkar ändå vara ett 

ämne man pratar om och då finns det en betoning på helhetstänkande och helhetssynen gentemot 

klienten. 

”Det som betonades var helhetstänk. Det var nog det som betonades. För övrigt kan 

jag inte säga att det var någonting specifikt som vi gick in på.[…] Det finns ju ingen 

kurs som behandlar om hur man bemöter klienter. Men man pratar om det och det är 

väl det här med helhetssynen.” (Karin) 

 

Utifrån intervjupersonernas svar kan ett öppet förhållningssätt ses som en metod där socialarbetaren 

försöker att få en helhetsbild om klienten. För att kunna få en helhetsbild bör man i det öppna 

förhållningssättet använda en särskild teknik när man samtalar med en klient. Detta innebär att man 

ställer öppna frågor istället av slutna. 

”Alltså just i samtal att man ändå skulle fråga, hur menar du då? Att man inte skulle 

ställa ja eller nej frågor utan att man skulle försöka få en helhetsbild hur klienten 

berättar själv om sina upplevelser och inte lägga ord i munnen på klienten.” (Hanna) 

”Dels har det varit om det här att samtala. Under en termin så ägnade vi oss åt att 

göra… att genomföra ett samtal. […] Det som betonades var att man ska vara öppen 

gentemot klienten. Och liksom låta klienten leda och inte ställa slutna frågor.” 

(Carina) 

 

En annan betoning på klientarbete i den teoretiska utbildningen som en intervjuperson beskrev var 

att kunna se klienten från olika perspektiv. Även detta kan ses som en del av det öppna 

förhållningssättet då syftet enligt intervjupersonen var att kunna vara medveten om de olika sätten 

att betrakta klienten och dess problematik: 
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”Det som jag tycker vi fick höra under hela socionomprogrammet var ett förhållande 

till klientarbete. Att se klienten, människan från flera olika perspektiv. Även liksom i 

det mötet, i det konkreta klientarbetet. Att det finns flera sätt att se problem och 

situationer… och människan.” (Lena) 

 

Som det mest centrala i klientbemötandet betonades de etiska värdena såsom respekt, empati och 

medmänsklighet gentemot klienten. Detta var någonting som de flesta av intervjupersonerna 

beskrev när det fick frågan om den teoretiska utbildningens innehåll om klientarbete. 

 

”Ja det är ju det här etiska… etiska sidan i det (klientarbete). Det är det som … jag 

hade till exempel föreläsningar om etik i socialt arbete. Om det här hur man ska 

bemöta en klient. Man lägger stor vikt på hur man möter en person… alltså 

respektfullt bemötandet. Det är viktigt. Man bemöter klienten med respekt.” (Helena) 

 

”Vi läste mycket om etik och bemötandet. Ja det var väl det mest centrala. Hur skulle 

vi bemöta de där människorna vi jobbade med.” (Siv) 

 

”Och det var ju väldigt mycket sådana här diskussioner… diskussioner kring respekt 

och vad kan man kalla det, empati och ett bra bemötande som kom mest fram som 

någonting väldigt bra.” (Emmy) 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån intervjupersonernas svar konstatera att ett öppet 

förhållningssätt gentemot klienten och dess situation var en synlig metod som betonades under den 

teoretiska utbildningen inom högskolans väggar. Det öppna förhållningssättet kan anses tillhöra en 

etisk grund som lägger tonvikten på respekt och empati i klientbemötandet. 
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4.2.2. Uppfattningar om klientarbetets syfte 

 

En central del av klientarbete som syns i intervjupersonernas utsagor var föreställningar om 

åtgärders och behandlingens syfte och funktion i klienternas liv. Dessa baserades ofta på 

uppfattningar om de åtgärder och resurser som skulle främja klientens situation och föreställningar 

om det mest optimala alternativet för klienten.  

”Det här med att gå på en praktik eller arbetsförberedande var kanske någonting som 

man tycker var meningsfullt att göra och inte gå hemma. För att det inte var så att de 

fick betalt för det här (arbetsträning) utan det här var liksom i stället för att sitta 

hemma. Och det är… har ju varit mycket debatt att det finns väldigt mycket sådana 

här hemmasittare. Alltså ungdomar som varken går på skolan, inte jobbar. Så det var 

för att motverka sådant. För många skulle jag säga… att motverka isolering.” 

(Hanna) 

 

Några av intervjupersonernas svar visar hur dessa föreställningar styrde arbetet och hur de formade 

klientarbetets syfte och mål.  

”Bara det här med meningsfull sysselsättning, att en daglig verksamhet syftar till att 

man ska ha en meningsfull sysselsättning. Bara det här ordet! Att jag tänkte, men nu 

ska jag göra så här att de får en meningsfull dag. Så det var så jag såg det, att det var 

min uppgift.” (Siv) 

”Man försökte arbeta med dem, att kunna få dem till skolan och försökte ge dem 

någon liten grund att stå på när det gäller utbildning…[…] Det viktigaste som jag 

kände var, det som känns mest känslomässigt var att… eller yrkesmässigt också… det 

är väl när man liksom tränger genom någon och får den, faktiskt frivilligt säga att ja, 

det skulle nog vara bra om jag gjorde det så här eller tänkte så här och att jag vågar 

nog ta hjälp från vuxna.” (Karin) 

 

För att kunna främja klientens situation utifrån de föreställningar man hade om arbetets syfte, fanns 

det vissa praktiska handlingar, det vill säga tekniker, som enligt intervjupersonerna skulle främja 



37 

 

samarbetet och vara ett verktyg att uppfylla syftet med klientarbetet. En teknik som nämndes var 

stödsamtal som syftade till att främja klientens situation genom att ge råd och stöd i form av att 

bland annat presentera olika alternativ för klienter och presentera dem så att de blev mer konkreta. 

”Det är ju lite som terapi eller rådgivning med inslag av det här skulle vi kunna göra 

efter det här. Därför skiljer det sig från en vanlig terapi för att det var ju också 

konkreta saker eller hur skulle man kunna kalla det… har du kontaktat det här, har du 

gjort det här? Att det är liksom både om vanliga saker, om myndighetskontakt men 

också om stöd liksom. Vad beror det här på? Vad får det här dig att känna? Vad gör 

att du kallsvettas varje gång du ser någonting sådant här…?” (Emmy) 

”Att finnas där och stödja. Och kunna ge dirigerande råd om vad man kunde göra och 

så. […] Jag tycker att det handlade väldigt mycket om att lyssna. För de har ju väldigt 

stort fokus… att man ska kunna hjälpa klienten genom att dels informera om vad det 

finns för möjligheter. Men även att kunna uppmuntra, motivera och ställa rätta frågor 

för att personen ska kunna konkretisera sina egna mål, eller vad man vill ha, eller 

göra och så.” (Hanna) 

 

En annan teknik i klientarbete som var baserad på en särskild samtalsform var mer som ett 

informativt samtal där intervjupersonen hade gett information om samhället som system och hur det 

fungerar.  I detta fall var den inriktat mot klienter som var nyanlända i Sverige. 

”Det var ju mycket liksom, individuella samtal och samhällsorientering om hur 

samhället fungerar och vad det finns för stödsystem i Sverige och var kan man ta 

kontakter… vi hade ju gruppverksamheter och var i väg och informerade om att det 

här och det här finns och så här ser det ut i det svenska samhället.” (Lena) 

 

Sammanfattningsvis innebär de tekniker som syns i de presenterade intervjupersonernas utsagor 

olika samtalsformer eller – tekniker som har ett särskilt syfte när det gäller kommunikationens 

resultat. Det kan vara att ge råd och stöd för klienter eller konkretisera dess livsmål. Det informativa 

samtalet har ett syfte att göra klienten mer medveten om det system den ingår i.  
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4.2.3. Förberedelser inför klientmöte  

 

Förberedelser inför klientbemötandet i den verksamhetsförlagda utbildningen gällde enligt några av 

intervjupersonerna först och främst att läsa skriftliga dokumentationer om klienten och att prata om 

eller ”gå genom” en klient i arbetsgruppen eller med personal från andra verksamheter som var 

inblandade i fallet. Detta gjordes för att känna till klienten innan man mötte denna. 

”Det är så att man … man ska läsa om situationen om klienten. Att man känner till 

den individen man träffar. Det kan vara så att det finns en person i arbetsgruppen som 

kommer och berättar att det är den här klienten som du ska träffa. Men man ska själv 

gå och kolla dokumentation och läsa.” (Siv) 

”Hur jag förberedde mig? Det var viktigt att veta liksom vem man skulle träffa, vem 

man hade framför sig. Och vad som hade hänt i ärendet tidigare. Läsa genom 

journalanteckningar, om det fanns, och andra dokument. Och så skulle man sätta upp 

målsättningen och planera mötet. Vad skulle vara viktigt att ta upp? Man kunde 

förbereda sig så att man var väl påläst. Man kanske hade någon kollega som var med 

och kände till fallet.” (Helena) 

”Det kunde vara sådana där inledande samtal med jobbcoachen och klienten och 

personalen innan personen blev del av det … så det pratades om situationen att man 

fick en bild av vad personen hade som mål där.” (Hanna) 

 

Det som syns särskilt i Helenas och Hannas reflektioner var att dessa förberedelser - läsning av 

dokument och diskussioner i arbetsgruppen - gällde framförallt målsättningen för klienten och att 

forma klientarbetet utifrån det som sågs som viktigt för en särskild klient. Det som är värt att notera 

i dessa utsagor är att detta oftast sker innan man träffar klienten. De tolkningar och bedömningar 

som görs där är baserade på dokumentation och samtal med andra personal.  

Utöver förberedelser i gruppen kunde man enligt en intervjuperson, förbereda sig själv inför 

bemötandet av klienten genom att ta på sig ”arbetskoftan” och bli uppmärksam på klientens behov. 

”Jag ville gärna göra någonting åt personen i fråga. Men om personen i fråga bara 

vill bli lyssnad på så då krockar ju lite min tanke med att samtala… så då måste man 



39 

 

hålla tillbaka sig själv och tänka ja men jag behöver inte göra det om den här 

personen har tackat nej eller inte ber om det här. Så då måste man ta ett steg tillbaka 

och tänka att idag är inte en rätt tid. Så det är något man måste tänka och göra, men 

man kan ju förbereda sig JÄMT. Men det är ju att på något sätt ta på sig arbetskoftan 

eller vad skulle man kalla det… Ja det är väl att man på något sätt, trycker på 

radarn… så att man är lite extra uppmärksam. Men när man är hemma så är man 

kanske inte lika uppmärksam.” (Emmy) 

 

När det gäller förberedelser inför det konkreta klientmötet visar de intervjuades svar hur de först 

närmar sig klienten genom skriftlig och muntlig dokumentation.  Det som Emmy har betonat är att 

förbereda sig själv mentalt genom att bli mer uppmärksam för att kunna lyssna även på klienten och 

dess behov. Utifrån de intervjuades svar kan det sammanfattas hur en socialarbetare skapar en viss 

”förförståelse” om klienten innan själva mötet men även håller sig uppmärksam under det konkreta 

mötet för att kunna lyssna och ge klienten inflytande. 

 

 

4.2.4. Kategoriseringar av klienter 

 

Några intervjupersoner berättade om kategoriseringar av klienter, vilket kan anses krocka med det 

tidigare nämnda öppna förhållningssättet. Det öppna förhållningssättet som utifrån 

intervjupersoners svar kan anses innebära en öppenhet mot klienten och dess situation samt 

socialarbetarens förmåga att kunna se klienten från olika perspektiv utmanas av de 

kategoriseringspraktiker som intervjupersonerna berättar om i skolpraktiken, exempelvis 

kategoriseringar efter klientens etnicitet och kön.  

”Det som jag skulle kunna säga är att de kategoriserades kanske lite utifrån i vilket 

land de kommer ifrån. Alltså att man tänker att det här brukar fungera så här och då 

kan det vara för att hon kanske har de här problemen för att hon kommer från det här 

landet. […] Att man tänker att de har varit med om olika saker och att det kan bero på 

från vilket land de kommer ifrån. Och kanske också delade man in i tjejer och killar 
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för att de kan ha olika upplevelser med sig och tänka liksom hur mår den personen 

beroende på att den är tjej från det här eller det här landet.” (Lena) 

 

En intervjuperson reflekterade över hur kategoriseringen till två olika kön, ”tjejer och killar” var i 

grunden baserad på föreställningen hur olika kön bör vara. Att kategorisera utifrån kön formade 

även en grund för att inrikta behandlingsarbetet på olika sätt.  

”Man delade in i tjejer och killar. Väldigt mycket. Eller hur man såg på dem. Men det 

var tydlig kategorisering att hur… som till och med jag kunde känna gick för långt. 

[…] Men till exempel det här med tjejer… det var ett tydligt exempel att de tjejerna 

som var där var inte så tjejiga men ändå var det väldigt tydligt att man ville inrikta… 

att de sågs som positivt om de skulle göra mer tjejiga grejer… att få tjejer och killar 

att göra olika grejer och därför ska man inrikta behandlingsarbete på olika sätt. Så 

att kunna… förstå, att kunna göra grejer på det sättet som man tror är bra.”  (Carina) 

 

Carina beskriver även hur det skedde uppdelningar till svenskar och icke-svenskar. Enligt henne 

ledde inte dessa kategoriseringar till konkreta åtgärder men däremot var de en grund för att förstå 

klienten utifrån sin bakgrund. 

”Och sen kategoriserade man delvis… men det var mer personalen som pratade 

liksom … när man hörde dem så var det lite hur man såg på svenskar och icke-

svenskar. Det fanns en delning där.” […] Delvis var det nog att man vill förstå för att 

kunna liksom agera.  Jag skulle nog säga att uppdelningen mellan svenskar och icke-

svenskar handlade mer om fördomar som inte ledde till praktiska, konkreta grejer.” 

(Carina) 

En intervjuperson uppmärksammade kategoriseringen enligt åldern. Hon beskriver hur åldern 

definierade hur mycket man skulle lyssna på klientens åsikt om sin situation eller om beslutet. 

Utifrån hennes svar kan man tolka hur åldern kunde definiera det inflytande som gavs klienten. 

”Hur kategoriserade man… till vuxna, barn, ungdomar. Om det var ett barn till 

exempel så tänkte man hur barnen kan påverkas av sin situation. Ju äldre barnen var 
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desto mer fick man lyssna på barnens åsikt. Man skulle ju också… det var viktigt att 

man alltid frågade om barnens åsikt, ju äldre barnen var.” (Helena) 

 

Som en sammanfattning dras slutsatsen att kategorisering anses vara en teknik i utförandet av 

klientarbete då den kan tyckas påverka i vissa situationer hur man ser på klienten och hur mycket 

inflytande denne anses få eller hur man inriktar det praktiska sociala arbetet. Utifrån 

intervjupersonernas utsagor kan man förstå hur olika kategoriseringar lätt kan bidra till 

generaliseringar om klienten och dess situation.  

 

 

4.2.5. Reflektioner kring språkanvändning i klientarbete 

 

Språket och hur man använder det var enligt två intervjupersoner något man fick vara uppmärksam 

på när man arbetade med klienten.  

”Som man pratade i personalgruppen så pratade vi med klienten som man jobbade 

med. För de är som mig, de är det samma. Jag använde inga speciella, svåra ord. 

Alltså jag blev väldigt, väldigt konkret.” (Siv) 

 

De som syns i Sivs svar är vikten av att vara tydlig inför en klient och inte använda ord som kan 

vara svåra för klienten att förstå. Samtidigt uttrycker Siv hur hon pratade med klienter som med sina 

kollegor för att hon ansåg att klienter var som hon, ”det samma”.  Detta tolkar jag som att Siv ser 

klienter och sig själv som socialarbetare, som jämställda. 

Emmy uppmärksammade sina ordval i kommunikationen med klienter. I hennes svar syns en 

medvetenhet om sin egen position och hur orden kan exkludera om de tolkas som nedsättande eller 

bedömmande. Enligt Emmy kunde fel ordval innebära en risk för ett förstört samarbete mellan 

henne och en klient. 

”Hur man tilltalade de, det var också väldigt viktigt. Alltså hur man tilltalar en klient. 

Vilken ton använder jag? Hur säger jag saker? Som jag sa tidigare, hur uttrycker jag 
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det jag säger, på vilket sätt? Är det befallande? Är det nedsättande? […] Sedan att 

också ha ett könsneutralt bemötande, att man säger partner eller sambo i stället för 

pojkvän eller flickvän. Just sådana saker som är så otroligt exkluderande om man 

råkar säga pojkvän till en lesbisk kvinna. Då kan det stanna upp hela samarbetet.”  

(Emmy) 

 

Även språkanvändning inom klientarbete kan anses vara en teknik som syftar på att genomföra ett 

lyckat samarbete med en klient. Det som syns i både Sivs och Emmys svar är medvetenheten om 

språkets påverkan i relationen mellan socialarbetare och klient. Att lyckas använda språket på ”rätt” 

sätt kan gynna samarbetet och en god relation, men om man använder språket på ett fel sätt och 

väljer fel ord kan detta innebära en risk och skada relationen mellan de två parterna. 

 

 

4.2.6. Gränssättning – att tydliggöra sin roll som social expertis 

 

En annan aspekt som de intervjuade beskrev var gränssättning i klientarbete. Detta innebär utifrån 

de intervjuades svar att socialarbetare har olika sätt att hålla distans till klienten och markera sin roll 

som social expertis.  Gränssättningen syns bland annat på utmanande situationer eller 

konfliktsituationer som kan uppstå mellan socialarbetare och en klient. Några av de intervjuade 

beskriver en särskilt teknik som användes i dessa situationer.  I sådana situationer tog en annan 

kollega över klientkontakten och man pratade om klienten och den uppstådda situationen i 

personalgruppen. 

”Det var väldigt prestigelöst. Hamnade någon i kläm så fanns det någon annan som 

kunde ta kontakten tillfälligt… för att det skulle lösa sig.” (Karin) 

”Jag kommer ihåg att den personen som hade en sådan situation, han hade verkligen 

försökt backa för att han visste inte hur han skulle hantera det… Det blev ju andra 

som fick bemöta den här personen till slut. Så att ja… den personen fick backa.” 

(Hanna) 
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Siv berättar i sitt svar hur hon under skolpraktiken även fick prata och reflektera över en utmanande 

situationen med sin kollega. 

”Jag kommer ihåg en sådan situation där jag hade gjort någonting fel och då ryckte 

andra i personalen in och räddade upp situationen. Men sen fick jag prata om det och 

ställa frågor om hur man skulle bemöta den här personen i fråga och varför blev det 

så här och hur ska man göra så att det blir bättre. Och det är sådant jag lär mig än 

idag.” (Siv) 

 

Även Hanna berättar hur man i arbetsgruppen pratade om och gick igenom utmanande situationer 

med klienter. I hennes svar syns även hur socialarbetaren fick acceptera situationen och hålla sig 

professionell.  

”Det kunde vara saker som hade hänt och om det var någonting som vi diskuterade så 

kunde man ta upp det på mötena. Så det var ganska mycket så att man diskuterade i 

gruppen hur man skulle bemöta den här personen och så… Och då kommer jag ihåg 

att vi pratade om att man skulle hålla sig professionellt och man får hålla sig till det 

på något sätt. För hade det skett ett samtal och det inte ledde någonstans riktigt och 

då… då får man ta det liksom.” (Hanna) 

 

Både Hanna och Lena beskriver hur man fick försöka stå ut om klienten inte var nöjd med 

socialarbetarens agerande.  Detta beskrevs genom att man som en socialarbetare fick ta en tillfällig 

roll som ”den dumma” eller ”syndabocken”. 

”Jag kommer ihåg att det sades att om klienterna inte är nöjda med något beslut så är 

man ofta syndabocken. Och har man liksom försökt prata igenom och försökt reda ut 

det och det inte riktigt går så får man själv acceptera det.” (Hanna) 

”Sen behöver det inte alltid bli rätt, det är okej att bråka med klienterna eller att vara 

den dumma ett tag för att det kan löna sig sen. Både för relationen och det som 

händer… För att man inte är här bara för att gå emot ungdomars vilja eller säga 

något som de egentligen inte vill höra.” (Lena) 
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En intervjuperson reflekterade över hur man lutar sig mot lagen och dess bestämmelser i utmanande 

situationer. Utifrån hennes svar kan man tolka hur lagen är den ”överlägsna” som får gå före. 

”Ja men då bestämde det som står i lagen, det var ju myndighetsutövning trots allt. Så 

laget fick ändå gå före. Som en myndighet så fick man ändå följa lagen. Och man 

måste ändå försöka möta klienten i det… så gott det går… och ibland lyckades man 

ändå ordna någon slags samsyn.” (Helena) 

 

Att kunna genomföra ett klientarbete innebär att socialarbetare har en tydlig roll som en 

professionell. Om detta utmanas bland annat i konfliktsituationer som har att göra med den 

professionella relationen mellan socialarbetare och klient används det en teknik för att hålla 

socialarbetares roll och professionalitet samt ha distans till klienten. I sådana situationer tar en 

kollega ansvaret för klientrelationen om samarbetet blivit omöjligt. En annan teknik är att gå 

igenom situationen i arbetsgruppen och på så sätt skapa trygghet inom personalen om sin egen roll. 

Det som syns i Helenas svar är att man lutar sig mot lagen och bekräftar samt auktoriserar sina 

beslut utifrån den. Dessa ovan nämnda tekniker kan ses som en gränssättning där socialarbetare tar 

distans till klienten för att hålla sin position som en social expertis. 

 

 

4.3. REFLEKTIONER KRING MAKTFÖRHÅLLANDET I KLIENTARBETE 

 

Av alla de sju intervjuade var det tre stycken som reflekterade kring makten i socialarbetarens 

uppdrag. Någonting som syns i dessa intervjupersoners svar var funderingar om det obalanserade 

maktförhållandet mellan dem och klienten.  

Karin ansåg att makten kunde vara något positivt så länge man inte använde den på ett fel sätt. Hon 

betonade vikten av att vara medveten om sin maktposition som socialarbetare.  

”Det är svårt det här med makt. För att det är alltid en fråga om hur man ska 

förmedla det. Så makten förmedlas nästan alltid som något negativt. Men jag tycker 

att det är ett positivt ord, så länge man inte missbrukar det. För att jag tror att man 
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måste vara medveten om att man har en enorm makt som socialarbetare, var man än 

är!” (Karin) 

 

Emmy berättade hur frågan om makten togs upp under den teoretiska utbildningen. Enligt henne är 

det dock inte bara socialarbetaren som har makten utan även klienten har en viss makt över 

socialarbetaren. 

”Alla diskussioner på socialhögskolan var väldigt teoretiska, det var ju väldigt mycket 

kring den här hierarkin mellan klienten och socialarbetaren. Att socialarbetaren sitter 

på makten så att säga. Den som är socialarbetare har en viss makt att till exempel 

erbjuda någon… det är just det där att socialarbetaren har en viss makt över klienten 

att påverka dess beslut men klienten har också en viss makt till socialarbetaren.” 

(Emmy) 

 

Hanna reflekterade över hur hon just under praktikperioden, började bli mer medveten om den 

makten som hon i sin position har gentemot klienten. Hon nämner hur makten togs upp även under 

den teoretiska utbildningen men hur hon under skolpraktiken började reflektera mer kring den 

maktposition som hon hade som socialarbetare. 

”Från praktiken fick jag kunskaper hur man bemöter olika typer av klienter och hur 

man förhåller sig till den maktstruktur som finns mellan socialarbetare och klient. 

Alltså i skolan har vi tagit upp det lite grann… Just det här att det är viktigt att vara 

medveten om den makt man har i förhållandet till klienten. På praktiken så var det 

något jag upptäckte och som jag inte riktigt hade räknat med, för att… kanske för att 

man kom så nära klienten samtidigt som att man var i en annan position.” (Hanna). 

 

Alla dessa tre intervjupersoner hade genomfört sin skolpraktik på utförarsidan där de hade varit i 

daglig kontakt med klienter inom verksamheter som var inriktade mot daglig sysselsättning, 

arbetsintegrering och stödjande, samt informativa, insatser. En slutsats som sammanfattningsvis kan 

dras från dessa utsagor är att man som personal inom utförarsidan möjligen blir mer medveten om 
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makten och det obalanserade maktförhållandet mellan professionell och klient än inom 

myndighetsutövningen där man inte har en daglig kontakt med samma klienter. 
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5. ANALYS AV RESULTAT 

 

Detta kapitel består av analysering av datamaterialet genom att kategorisera enligt det kategoriskt-

innehållsliga analyssättet, även kallat som innehållsanalys, där man fokuserar på narrativa innehåll 

så som de synliggörs i enskilda delar av historien (Robertsson 2012). Detta analyssätt har 

presenterats mer omfattande i stycket 3.1.2. Narrativ ansats. 

De teman som tas upp i detta kapitel bör betraktas som narrativer om klientarbete och 

klientbemötande som ger en bild om vad de sju nyexaminerade socionomerna väljer att berätta och 

betona när det gäller deras utsagor om dessa teman. Teman som analyseras i detta kapitel har valts 

utifrån det som kan anses vara särskilda metoder och tekniker i klientarbete som syns i 

intervjupersonernas utsagor samt utsagor om maktförhållandet mellan socialarbetare och klient. 

Med hänsyn till uppsatsens begränsade omfång behandlas bara en avgränsad mängd av teman och 

därmed lämnas andra möjliga teman åt framtida forskning. De teman som analyseras i uppsatsen har 

jag valt utifrån de gemensamma teman som kommit fram i de flesta intervjupersonernas utsagor, det 

vill säga de som nämns av majoriteten av de nyexaminerade socionomerna. 

 

 

5.1. TEMA (1) ETT ÖPPET FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM METOD I KLIENTARBETE 

 

Det centrala förhållningssättet i intervjupersonernas svar är ett öppet förhållningssätt där syftet är att 

ge utrymme för klientens eget inflytande. Det öppna förhållningssättet enligt de intervjuade innebär 

att man ger utrymme för klienten att berätta själv om sin egen situation, med sina egna ord. Detta 

förhållningssätt kan ses som en särskild metod då dess funktion är att stå för grunden för de 

praktiska handlingar, det vill säga tekniker, som exempelvis de olika samtals– och intervjutekniker 

som används i arbetet med klienter.  

Det öppna förhållningssättet kan även anses vara normativt då det bygger på en generell uppfattning 

om det sociala arbetets syfte i samhället. Enligt Blennberger (2006), som det presenterades i stycket 

1.1.3. Socialt arbete idag, kan det sociala arbetet ses som ett etiskt projekt som baseras på 

grundfrågor om människans värde och socialarbetares etiska kompetens. Att se denna metod som 

ett normativt förhållningssätt kan även baseras på det faktum att den legitimerade socialtjänstlagen 
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(SoL) i lagparagraf definierar de etiska principer som anses vara det sociala arbetets grund. Det 

innebär bland annat att socialt arbete ska bygga på varje individs självbestämmanderätt och 

integritet. I de intervjuades svar syns hur den officiella etiken, som den definieras i 

socialtjänstlagen, får en central position i den teoretiska utbildingen i socionomprogrammet då detta 

är någonting som alla sju intervjuade berättar om. 

Enligt Bergmark och Lundström (2006) kan metoder anses vara mer eller mindre sammansatta 

inventioner, ingripanden eller/och åtgärder i klienternas liv. Utifrån Bergmarks och Lundströms 

definition kan det öppna förhållningssättet betraktas även som ett sätt att ingripa i klientens liv. Att 

socialarbetaren arbetar utifrån ett förhållningssätt som ger klienten utrymme att berätta om sin egen 

situation gör det naturligtvis lättare för en socialarbetare att känna till och utreda dennes fall samt 

främja, förända och påverka klientens liv efter att man fått en helhetsbild om klientens situation. 

Detta kan naturligtvis bli mer utmanande om klienten väljer att inte öppna sig, det vill säga berätta 

öppet om sin situation. Som en av de intervjuade, Emmy, syftade på har även klienten makt i 

förhållandet till socialarbetaren. Jag anser att det framför allt är just denna makt att välja att tala 

eller att tiga som klienten har.  Det som var synligt i intervjupersonernas svar var att man betraktade 

”en lätt klient” som en individ som lättare öppnar sig och pratar om sin situation. Dessa klienter 

betraktas enligt de intervjuade som ”samarbetsvilliga”.  När några av de intervjuade berättade om 

utmanande klienter, menade de sådana klienter som inte ville prata öppet om sin situation och inte 

var villiga att föra dialog. Att det öppna förhållningssättet kan användas som en metod förutsätter 

att socialarbetare och klient kan skapa ett samarbete som det definieras från socialarbetarens sida.  

 

 

5.2. TEMA (2) TEKNIKER I DET PRAKTISKA KLIENTARBETE 

 

I de intervjuades svar syns det flera praktiska handlingar och arbetssätt som användes för att utföra 

klientarbete. Den första är en samtalsteknik som kan anses bygga på den ovan nämnda metoden, det 

öppna förhållningssättet, då denna samtalsteknik är ett sätt att gå till väga för att kunna få en 

helhetsbild av klientens liv. De intervjuade berättar om hur denna samtalsteknik innebär att man 

inte ställer slutna frågor utan öppna för att ge möjligheten för klienten att berätta ”med sina egna 

ord”. Vidare kan denna teknik anses vara ett sätt att kunna få klienten att förstå och konkretisera sin 

egen situation genom att berätta om den till en annan människa, i detta fall till social expertis.  
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De andra samtalstekniker och kommunikativa praktiker som intervjupersonerna har nämnt i sina 

utsagor är stödsamtal, rådgivning och informativa samtal. Utifrån de intervjuades utsagor kan man 

se hur stödsamtalets syfte är att främja klientens situation genom att hjälpa denna att konkretisera 

sin egen situation samt hjälpa klienten att kunna se olika möjligheter som kan lösa den problematik 

som finns. Stödsamtalet kan ses som en teknik att få klienten själv att komma fram med det som 

denna betraktar som den centrala problematiken i sin egen situation samt de mest sannolika 

möjligheterna att lösa denna. Olika samtalstekniker kan möjligtvis ses som ett exempel på 

individens styrning på distans; med hjälp av den sociala expertisen ges individen möjligheter att 

själv komma fram till problematiken - och lösningen. Givetvis kan samtalet och dess teknik även 

styras av expertisen som innehar och behärskar de olika samtalsmetodiker som har som syfte att ge 

resultat i kommunikation. Exempelvis är rådgivning och informativa samtals syfte att presentera 

olika möjligheter och alternativ för klienten att förändra/förbättra sin situation. Informativa samtal 

kan även anses fungera som en individuell vägledning för klienten.  Även här är det viktigt att 

uppmärksamma att dessa tekniker som bygger på kommunikationen mellan socialarbetaren och 

klienten främst drivs av socialarbetarens villkor. Denne gör alltid ett val, exempelvis när det gäller 

de samtalstekniker som används samt de råd, möjligheter och alternativ som presenteras för 

klienten.  

Paternalism, som presenterades tidigare i stycke 2.2.6. Främlingar i socialtjänsten, syftar på det sätt 

med vilken en social expertis begränsar klientens valmöjligheter och handlingar med motivet att 

detta är för klientens ”eget bästa”. De möjligheter, alternativ och målsättningar som ges för klienten 

är för att främja klientens situation men det som syns i intervjupersonernas utsagor är att 

socialarbetaren utifrån sin roll som expertis får konkretisera och även, i vissa situationer, ändra de 

mål som klienten själv valt att sätta. Ett exempel på det syns i en av de intervjuades svar när hon 

berättar hur socialarbetaren kan bedöma om klientens mål inte är realistiskt och då hjälper klienten 

att skapa mer konkreta mål som faktiskt är möjliga att uppnå, utifrån socialarbetarens uppfattning.  

En sådan form av hjälpande kan då innebära att man ändrar livsmål för en annan person. Här syns 

det hur socialarbetaren anser sig ha rätt att ingripa i klientens liv och bättre känna till de mest 

optimala alternativen för klienten att uppfylla sitt liv. Att kunna veta bättre om någon annans 

situation kan anses bygga på den professionella kunskapen som den sociala expertisen innehar samt 

de livsplaner, åtgärder och ageranden som anses motsvara det ”normala” och önskvärda för 

medborgare i samhället. 
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Resultaten visar alltså hur målsättningen bestäms utifrån socialarbetares bedömningar och 

erfarenheter om klienten samt de antaganden och uppfattningar socialarbetaren har om individens 

uppgift i samhället. Detta syns speciellt i Hannas utsaga där hon berättar att ”hemmasittare” anses 

vara något negativt i dagens samhälle. I detta exempel utförs det sociala arbetet utifrån 

uppfattningar om arbetsträningen som ett mer optimalt alternativ för individen – och samhället – än 

att sitta hemma. Detta resultat är i enhetligt med Bernlers, Johnssons och Skårners (1993) 

forskningsresultat som visar hur villkoren för det sociala arbetet sätts utifrån socialarbetarens 

teoretiska kunskaper och dennes personliga bedömning av klientens situation och behov vilket i sin 

tur påverkar hur själva klientskapet skapas. Det som också bör uppmärksammas är hur individens 

kapacitet att bidra till samhället i form av arbete och social sysselsättning ses som ett ideal i de 

intervjuades utsagor. De individer som exempelvis inte klarar av att gå till skolan eller arbeta bör 

behandlas genom att erbjuda ”meningsfull” sysselsättning eller arbetsträning. Att sitta hemma ses 

som en risk eller en avvikelse för både individen och samhället, medan socialt umgänge ses som 

något som kan bota eller hjälpa ett avvikande beteende. Detta är relevant att sammankoppla till 

Baumans (1992, 1995) begrepp om främlingen som en avvikande individ utifrån produktiva 

medborgares norm. Det som ett antal intervjuade har berättat om de allmänna uppfattningar om 

olika verksamheters uppgift, exempelvis meningsfull sysselsättning eller arbetsträning tyder på att 

det finns en norm som socialarbetare formar sitt arbete utifrån. Dessa verksamheter både kan öka 

klientens medvetenhet om ”det normala” genom att socialarbetare vägleder och stödjer 

målsättningen men även tvingar klienterna mot normalitet genom att organisera aktiviteter och 

arbete för klienter utifrån det som anses motsvara en produktiv medborgare. De åtgärder som 

organiseras från den sociala expertisens sida arbetar alltså mot det avvikande och försöker få 

klienten att mer och mer närma sig majoriteten och normaliteten. I det ljuset kan förstås varför till 

exempel ”hemmasittare” ses som oönskade; de riskerar att bli isolerade och icke-kapabla att bidra 

till samhället exempelvis genom dagligt arbete. Det kan finnas en risk att sådana avvikande 

individer till sist blir en kostnad för samhället istället för att fullfölja sin uppgift som en 

producerande och reproducerande medborgare.  

 

5.3. TEMA (3) KLIENTSKAPANDE TEKNIKER 

 

Utifrån intervjupersoners svar kan man upptäcka tekniker som syftar på att skapa en klient eller 

forma klientskapet, någonting som även Billquists (1999)  tidigare forskning handlar om. De 
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tekniker som används i dessa processer är så kallade förberedande praktiker som baseras på både 

skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation mellan socialarbetare. Intervjupersonerna 

berättar hur de kunde förbereda sig inför ett klientmöte genom att läsa den dokumentation, i form av 

journalanteckningar och rapporteringar, som fanns om en klient. Några av de intervjuade nämnde 

även hur de pratade om en klient med en kollega eller grupp av kollegor som möjligtvis kände till 

klienten sen tidigare eller att man ”gick igenom” en klient i arbetsgruppen. Likaså nämndes hur 

dessa förberedelser även var en grund för att både planera och förbereda sig inför det konkreta, 

första mötet med klienten och för att bestämma vad som var viktigt att ta upp i det kommande mötet 

eller för att sätta upp mål för det särskilda klientarbetet.  

Det är värt att uppmärksamma att dessa förberedelser inför ett klientmöte, enligt de intervjuades 

utsagor, skapas tillsammans med andra socialarbetare innan de träffat klienten. Allt skriftligt eller 

muntligt informationsbyte baseras på socialarbetares val och på en begränsad information om 

klienten, det vill säga de saker om klienten som är viktiga eller värda att ta upp. Det valet av 

information och föreställningar, det vill säga socialarbetares förförståelse om klienten, påverkar det 

konkreta bemötandet av klienter och den valda metoden, det öppna förhållningssättet. Om 

socialarbetaren redan i förväg har skapat en målsättning för klienten så har denne möjligen till en 

viss del bestämt vilken riktning arbetet med klienten ska ta. I en sådan situation har även klientens 

inflytande och deltagande blivit begränsat i förväg. Villkoren för kommunikationen är i sådana fall 

inte balanserade då de i stort sätt är socialarbetaren som, utifrån sin förförståelse, leder 

kommunikationen. 

En till teknik som syns i tre av de sju intervjuades utsagor är kategorisering av klienter. Enligt de 

intervjuade kategoriserades klienter utifrån sitt ursprung, kön och ålder. Att kategorisera klienter 

utifrån sitt ursprung bidrog till en uppfattning att socialarbetare bättre skulle kunna förstå klienten 

och dess beteende. En av de intervjuade nämnde hur denna kategorisering inte ledde till konkreta 

åtgärder utan mer bidrog till de fördomar som personalen hade om klienten i fråga.  Även fast 

kategoriseringar inte leder till konkreta åtgärder och ageranden kan de möjligen ändå påverka hur 

socialarbetare bemöter och behandlar klienterna i fråga och hur mycket dessa ges utrymme och 

frihet att delta i kommunikationen och bestämma över sin egen situation. 

 När det gäller kategoriseringen baserad på klientens kön, ansåg en av de intervjuade att det var ett 

sätt att inrikta arbetet på ett speciellt sätt eller anpassa behandlingsarbetet. Här syns det hur 

socialarbetares uppfattningar om könsroller var centrala, någonting som den intervjuade verkade 
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vara kritisk inför. Det tredje sättet, kategoriseringen utifrån klientens ålder var ett sätt att definiera 

klientens inflytande i processen. Ju yngre klienten var desto mindre kunde denna påverka i de 

bestämmelser som gjordes om dennes situation. Här kan man tydligt se hur samhällets generella 

uppfattningar om individens bestämmanderätt styr arbetets utformande. Det som både Starrin 

(1997) och Reamer (1983) har skrivit om paternalism blir synlig även i detta fall då vuxna anses 

veta bättre vad som är bäst för ett barn eller en ungdom. Även vad intervjupersonen berättar om de 

omhändertagna barn visar hur den sociala expertisen, i detta fall i en allians med socialnämnden, 

har makt främst utifrån lagen och legitimerande kunskaper att bedöma om vem som är kapabel att ta 

hand om ett barn. Här syns det konkret hur makten är ojämn mellan de två parterna – 

bestämmanderätten är inte alltid hos klienten även fast detta tycks definieras som ett mål i 

socialtjänstlagen. Sådana fall där socialtjänsten tar över kan förstås även här utifrån den produktiva 

medborgarens uppgift. Klienten som en medborgare har både rättigheter men även skyldigheter så 

som att arbeta, betala skatt och ta ansvar och sköta sin familj. Om medborgaren inte kan sköta sina 

skyldigheter utifrån samhällets norm tar staten rollen som ”den uppfostrande” och makten över 

medborgarens självbestämmelserätt (Starrin, 1995). 

 

 

5.4. TEMA (4) TEKNIKER ATT UTÖVA SIN ROLL SOM SOCIAL EXPERTIS 

 

Andra handlingar som kan anses vara tekniker i det sociala arbetets utövande är de sätt som används 

av socialarbetare i utövande av sin position/roll som en social expertis. Dessa tekniker verkar bli 

synliga när det finns ett behov av gränssättning gentemot klienten, det vill säga ett behov av att ta 

distans från klienten, för att kunna hålla den professionella rollen som en social expertis. Detta kan 

möjligen anses vara en särskild maktteknik då det handlar om att kunna upprätthålla sin roll och 

utöva sitt uppdrag som en social expertis.  

Det som var synligt i intervjupersonernas svar var personalgruppens samarbete i konflikter eller 

utmanande situationer med klienter. De verkade prata med enskilda kollegor eller med hela 

arbetsgruppen om de utmaningar som kunde uppstå i arbetet med klienter. I vissa fall kom man 

fram till att det bara var att acceptera situationen med klienten eller, i de allra svåraste situationerna, 

så kunde en annan kollega ta över klientkontakten. Det hände även att man accepterade en tillfällig 

roll i klientens ögon som ”den dumma” eller ”syndabocken”. 
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Det som är centralt här är hur den sociala expertisen tenderar att förena sig i utmanande situationer 

för att kunna förstärka sin egen roll som expertis och för att kunna hålla distans till fallet eller sätta 

gränser. Som några av de intervjuade har nämnt så finns det en möjlighet att en annan socialarbetare 

tar över en klientkontakt medan klienten nämns inte att ha möjlighet att få byta en socialarbetare om 

denne inte är nöjd med kontakten. Villkoren för samarbete mellan socialarbetare och klient är alltså 

inte i balans då det bara är den ena parten som har en möjlighet att ta avstånd eller bryta kontakten 

utan att förlora de möjliga resurserna. Det kan även vara ett sätt att få klienten att ”lyda”. Systemet 

ger inte upp på grund av utmaningar i den personliga kommunikationen mellan dess representant 

och klienten utan byter en socialarbetare mot en annan. Klienten får alltså en motsvarande kontakt, 

en annan socialarbetare, som arbetar utifrån samma institutionella ramar, arbetsroll och villkor som 

den tidigare. 

Några av de intervjuade betonade hur viktigt det var att vara uppmärksam på språket när man 

kommunicerade med klienter. Tydlighet och neutralitet sågs som någonting positivt och en viktig 

förutsättning för en god relation och gott samarbete med klienter.  En av de intervjuade nämnde hur 

språket kunde ha inkluderande och exkluderande funktioner och därför fick man som en 

socialarbetare vara uppmärksam hur man pratade; vilka ord och vilket tonläge man använde. I några 

av de intervjuades svar syns det alltså en tydlig medvetenhet om språkets makt i de kommunikativa 

situationerna. Att vara medveten om sin egen språkanvändnings makt kan även ses som en 

medvetenhet om den egna makten i positionen som socialarbetare. Att reflektera över möjligheten 

att inkludera eller exkludera med sitt eget språkbruk tyder på att man betraktar sin roll som 

institutionens representant, eller institutionen ”förkroppsligad”, och att man som sådan bör bidra till 

ett bemötande som är så representativt som möjligt.  

 

 

5.5. TEMA (5) REFLEKTIONER KRING MAKTEN 

 

I intervjuschemat fanns det ingen direkt fråga om intervjupersonernas syn på eller uppfattningar om 

makten i klientarbetet. Däremot var mitt intresse att se hur många av de sju intervjuade tog upp 

makten i sina utsagor och på vilket sätt de gjorde det. Både den tidigare forskningen och den 

presenterade teorin betraktar förhållandet mellan socialarbetare/social expertis och klient som 
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obalanserad när det kommer till makt. Uppmärksammade de nyexaminerade socionomer detta 

förhållande och på vilket sätt? 

Tre av de sju intervjuade reflekterade direkt över makten. Två av dem nämnde hur man redan under 

den teoretiska utbildningen tog upp makten utifrån synen att det främst är socialarbetaren som har 

makt i förhållande till klienten. En av de intervjuade beskrev hur makten ofta ses som någonting 

negativt, men att den även kan vara positivt om man som en socialarbetare är medveten om sin 

makt och använder den på ”rätt sätt”. En annan av de intervjuade berättade hur hon blev mer 

medveten om den makt hon har under den tid hon genomförde praktiken och fick reflektera kring 

sitt förhållande och positionen till klienterna hon fick arbeta med. Det går ändå att se hur de flesta 

intervjuade reflekterar indirekt kring makten i socialt arbete. Det syns i deras reflektioner särskilt 

om språkanvändning och den etiska aspekten i klientarbetet. Detta visar att man är medveten om det 

obalanserade maktförhållandet och möjligheten att både positivt eller negativt påverka klienten 

genom den maktposition som en socialarbetare innehar. Det positiva kan innebära att 

socialarbetaren är medveten om sin påverkan på klienten och är ”finkänslig” då man kan reflektera 

över sin överlägsna position gentemot klienten. På det sättet kan socialarbetare skapa bättre 

förutsättningar för ett gott samarbete och arbeta utifrån det öppna förhållningssättet som ger 

utrymme för klientens inflytande. Det negativa kan vara att när socialarbetaren är medveten om sin 

makt, exempelvis när det kommer till att bestämma över och dela resurser samt ge information, kan 

man begränsa den informationen som man ger till en klient. Om socialarbetaren anser sig veta bäst 

vad som är optimalt för en klient kan det hända att klienten inte får all information utan bara får en 

begränsad mängd av alternativ och information presenterad för sig.  
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka tekniker och metoder som kan anses användas i 

klientarbete samt om de nyexaminerade socionomerna uppmärksammar maktförhållandet mellan 

socialarbetaren och klienten och på vilket sätt. Det som har varit centralt i denna studie var att 

uppmärksamma och jämföra de betoningar om klientarbetet och dess tekniker samt metoder som de 

intervjuade nämner när det berättar, tänker och reflekterar om den teoretiska och 

verksamhetsförlagda utbildningen under socionomprogrammet. 

När det gäller undersökningens genomförande ställs man inför många val. Dessa val gäller de 

teoretiska glasögon man väljer att sätta på sig, val av intervjupersoner samt datainsamlings- och 

analyssätt. Mitt mål har varit att få studien att bli så enheligt som möjligt genom att få de olika 

stegen, från det teoretiska till det metodologiska, att stödja varandra.  När det gäller själva 

frågeställningarna är de metodologiska valen de allra viktigaste. Redan från början var det narrativa 

analyssättet mitt främsta alternativ för denna undersökning. Jag ville få fram mångfalden och 

variationen i de intervjuades utsagor för att få en mångsidig bild av de fenomen som undersöktes. 

Det narrativa anlyssättet möjliggjorde även att jag kunde betrakta de undersökta fenomenen som 

individuella, unika, upplevelser. Bemötandet i klientarbetet upplevs och utförs inte bara på ett sätt, 

utan det fanns lika många unika utsagor och upplevelser som det fanns intervjuade. 

 Även den socialkonstruktivistiska (Burr 1995, Berger & Luckmann 1998, Payne 2008) 

utgångspunkten var väl passande teoretiska glasögon då den sociala kommunikationen mellan 

individer, i detta fall mellan socialarbetare och en klient, kan anses vara grunden för allt samspel 

som analyserats i denna undersökning. Mer precist innebär detta sociala samspel socialarbetares 

reflektioner om kommunikationen mellan socialarbetare och klienter. Likaså jag själv ser mig som 

en del av det sociala samspelet och har på det sättet skapat denna undersökning i samspel med 

tidigare teoretikers texter, intervjupersoners utsagor och min egen förförståelse. De som läser denna 

undersökning skulle ha kunnat genomföra undersökningen på andra sätt, samt kunnat göra 

annorlunda val, tolkningar och slutsatser.  Jag har strävat efter att synliggöra mina tolkningar genom 

att noggrant presentera datamaterialet och analysen så att de kan vara öppna för flera olika slutsatser 

och vidare diskussion. De steg som jag har genomfört i studien samt sättet jag har presenterat 

studiens resultat på bygger på det akademiska arbetssättet där kraven på tillförlitlighet står i 

grunden. Trots det begränsade antalet av intervjupersoner och det skriftliga utrymmet kan man ändå 

göra tillförlitliga slutsatser om de sju intervjuade socionomernas utsagor. 
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De centrala resultaten i denna undersökning visar, utifrån de sju intervjuade nyexaminerade 

socionomernas utsagor, hur klientarbetet baserades på metoden som kan kallas det öppna 

förhållningssättet. Det blev synligt framför allt när de intervjuade berättade om den teoretiska 

utbildningen under socionomprogrammet. Det visade sig att det öppna förhållningssättet, som 

strävar efter att få en helhetsbild om klienten, stod i grunden för klientarbetets genomförande. 

Etiken nämndes i samband med det öppna förhållningssättet som tyder på att förhållningssättet och 

uppfattningar om klientarbetets syfte bygger på de etiska principerna om individens 

självbestämmelserätt och respekt, såsom det står i den legitimerande socialtjänstlagen. Det visar 

först och främst att de sju intervjuade socionomerna är medvetna om de principerna som står i lagen 

men även att de väljer värdesätta och att arbeta utifrån dessa. 

De sju intervjuade nyexaminerade socionomerna hade väldigt olika erfarenheter när det gällde den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Vissa hade arbetat inom myndighetsutövning, de andra med 

daglig verksamhet, särskild undervisning eller arbetsträning. När det gällde de klienter de hade mött 

under skolpraktiken var variationen naturligtvis lika bred; de intervjuade hade blandade erfarenheter 

med barn, unga och vuxna samt kvinnor och män från olika sociala och kulturella bakgrunder. 

Oavsett praktikplatsernas verksamhetsform eller vilka klienter de bemötte verkade det öppna 

förhållningssättet ändå finnas i grunden.  

Däremot visade det sig att användningen av de praktiska sätt att gå till väga, det vill säga tekniker, 

som syns i de intervjuades utsagor är kopplade till hur man ”skapar” en klient och uppehåller 

förhållandet mellan en klient och social expertis. Skapandet av en klient innebar att socialarbetare, 

ofta enade i allianser (arbetsgrupper), förberedde sig inför bemötandet av en klient genom att gå 

igenom dennes fall och utifrån sina förkunskaper kom de fram till den centrala problematiken och 

skapade målsättningen för klienten. Oavsett att vissa av de intervjuade betonade hur klienten bör 

berätta själv om sin egen situation och att man tillsammans med klienten skapar målsättningen, 

visar denna undersökning att det finns en stark påverkan från socialarbetarnas sida att styra 

klientens inflytande och uppfattningar mot det som socialarbetarna ser som passande för var och en 

av sina klienter. Det vill säga att samarbetet med klienten styrs utifrån socialarbetarens 

uppfattningar om klienten. Resultat är enhetligt med Bernlers, Johnssons och Skårners (1993) 

forskning som visar hur både socialarbetares personliga bedömning av klientens situation och behov 

samt de tidigare kunskaper och erfarenheter om klienter påverkar hur själva klientarbetet utformas. 
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En annan aspekt som är värd att uppmärksamma är att trots det öppna förhållningssättet visade det 

sig att klienter utifrån socialarbetarnas sida, tenderar att kategoriseras. Något som i sin tur påverkar 

hur man ser på klienten, dess beteende och behov. Även fast kategorisering av klienter utifrån kön, 

ursprung eller ålder kan ha ett gott syfte i form av att skapa en bättre förståelse för klientens 

beteende, kan sådana tekniker bidra till generaliseringar och fördomar gentemot olika kulturella och 

sociala bakgrunder samt generaliseringar av kön och dess egenskaper. Likaså kategoriseringar 

utifrån klientens ålder reproducerar de uppfattningar som finns generellt i samhället om barnens och 

ungdomarnas självbestämmelserätt. Det syns tydligt att det är vuxna som vet vad som är optimalt 

för de yngre och får därför bestämma över dem.  

Det syns i de intervjuades utsagor hur klientarbete styrs utifrån vad som ses som norm eller 

avvikelse i samhället. Det är tydligt att man såg en producerande individ som norm då man 

exempelvis betraktade ”hemmasittare” som avvikande individer som behövdes sättas in i olika 

stödjande verksamheter där aktiviteter organiserades kring social stimulering och arbetsträning. 

Likaså uppfattningen om den ”meningsfulla” sysselsättningens eller skolgångens nytta var 

någonting som styrde socialarbetares vardagliga arbete. Socialarbetares aktioner, bland annat 

gränssättning och brukandet av makt gavs rättighet utifrån dessa uppfattningar om klientarbetets 

syfte som hade mål att förbättra klientens situation utifrån socialarbetarens uppfattning. 

Denna undersökning har belyst hur de nyexaminerade socionomerna berättar om klientbemötandet 

utifrån den teoretiska och praktiska utbildningen och vilka metoder och tekniker som syns i dessa 

utsagor. Den teoretiska utbildningen skapas utifrån bland annat socialtjänstlagen som definierar 

socialarbetets syfte som bygger på etik och individernas lika värde. Det har varit intressant att 

undersöka hur dessa principer syns i och styr praktiken när de nyexaminerade socionomerna 

berättar om sina erfarenheter i skolpraktiken samt den teoretiska utbildningen och vilka av 

klientarbetets tekniker och metoder som syns i dessa utsagor. Som nämnts ovanpå krockar vissa 

praktiska tekniker med metoden det öppna förhållningssättet. Därför blir det relevant att fundera 

kring om de kategoriserande praktikerna är så djupt präglade i vardagen, i klientarbetets grunder 

och arbetets genomförande att de sällan, om alls, ifrågasätts. 
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7. FRAMTIDA FORSKNING 

 

Detta arbete har väckt flera frågor som borde undersökas vidare i framtida forskning. Målgruppen 

för undersökningen har varit socialarbetarna och därför saknas klienters perspektiv. Det skulle vara 

intressant att undersöka vidare om uppfattningar om klientarbetets syfte, metoder och tekniker 

skiljer sig mellan socialarbetare och klienter. Upplever klienterna att de blir bemötta utifrån 

metoden som bygger på det öppna förhållningssättet eller anser de att de betraktas utifrån 

helhetssynen på individen?  

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur själva klienterna upplever socialarbetares 

bemötande. Uppstår kategoriseringar eller fördomar? Hur påverkar och upplevs de av klienterna? I 

en sådan undersökning borde olika datainsamlingsmetoden användas exempelvis i form av 

deltagande observationer och intervjuer. På så sätt skulle man som en forskare ta del av 

klientarbetets praktiker och få mer viktiga kunskaper om socialarbetets faktiska vardag inom 

verksamheternas väggar.  
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BILAGA  

 

FRÅGEGUIDE FÖR INTERVJUER 

 

1. De teoretiska kunskaperna om bemötandet/arbetet med klienter 

Hur behandlades bemötandet/arbetet med klienter under socionomprogrammet? Vad betonades? 

Berätta om kursernas innehåll. 

 

2. Klientkontakt under praktiken 

Var genomfördes praktikperioden? Vilket stöd fick du under praktiken? Av vilken anledning tog 

klienter kontakt med socialtjänsten? Hur ofta träffade du klienterna? Hur ofta kunde klienterna nå 

dig?  

 

3. Klientarbete under praktiken 

Hur påbörjades klientmöte/arbete med klienter? Hur förberedde du dig inför ditt arbete? Hur skulle 

du beskriva klientens inflytande i arbetsprocessen? Hur fattade man beslut? När fattade du beslut 

tillsammans med en klient? När fattade du inte beslut tillsammans med en klient? (varför?) Vad var 

viktigt att tänka på i ditt arbete med en klient? Vad var mindre viktigt? Vad innebar ett samarbete 

med en klient? Vad var ett bra samarbete? Vad var ett mindre bra samarbete? Kategoriserade du 

klienterna? Hade du olika strategier gentemot olika klienter? Hur, i så fall, såg dessa strategier ut? 

Vilka verksamhetsprinciper och rekommendationer var det som gällde? Hur skilde de mellan olika 

klientgrupper? Förändrades din och din klients relation under tiden? I fall så var fallet, hur? Vad 

gjorde du om det blev en konfliktsituation/ en utmanande situation under arbetet? Var det svårare 

att arbeta med vissa klienter? Varför tror du det var så? 

Vilken användning hade du av dina teoretiska kunskaper om klientarbete under praktiken? 

 

 



64 

 

4. Synen på arbetet idag. 

Hur påverkade skolpraktik på din syn på socialarbetares vardagliga arbete med klienter? Vad 

kändes som viktigast i arbetet? Vad kändes som mindre viktigt? Hur är din syn på arbetet idag - har 

den förändras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


