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Förord 
 

Inom det sociala arbetet finns det många faktorer som kan påverka socialarbetaren i dennes arbete, 

vilket gör att dilemman inom arbetet blir vanligt förekommande. Detta fick oss rikta in studien mot 

att undersöka vilka faktorer som gör att dilemman inom det sociala arbetet uppstår. Studiens fokus 

har varit att undersöka hur socialarbetarens praktiska myndighetsutövande utifrån socialarbetarens 

yrkesroll påverkas av de maktstrukturer och ojämlikheter som uppkommer inom det sociala arbetets 

praktik. Detta genom att utföra studien med en kvalitativ ansats i form av djupintervjuer.  

Vi som skribenter förlitade oss till stor del på studiens empiri och upplevde att trots den juridiska 

aspektens begränsningar i informanternas utsagor uppfyllde det empiriska materialet mättnadsnivån 

(Hermerén, 1996, s. 21). Processen i denna studie har varit svår men väldigt intressant och vi vill 

tacka samtliga informanter som har medverkat i denna studie. Ett extra stort tack till vår handledare 

Ali Hajighasemi som bidragit med kloka insikter och väglett oss i vår skrivprocess, något som gjorde 

denna C-uppsats möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att studera hur socialarbetaren inom ekonomiskt bistånd förhåller sig kring sitt 

myndighetsutövande, gällande socialtjänstlagen och förvaltningslagen i mötet med klienten. Samt hur 

detta bemötande har för inverkan på handläggningen av klienters ärenden, men även vilken betydelse 

socialtjänstens riktlinjer och verksamhetsmål har för inverkan på socialarbetarens yrkesroll och 

formandet av dennes yrkesidentitet. För att kunna besvara dessa frågor valdes en kvalitativ ansats, 

eftersom syftet med studien var att studera hur socialarbetarens personliga uppfattningar kring dennes 

arbete påverkar arbetssättet. Med stöd av tidigare forskning inom ämnet, har studiens information 

införskaffats genom djupintervjuer. Studien avgränsades till Stockholms län och med sammanlagt 

åtta informanter.  

  

Resultatet påvisar att det råder svårigheter för socialarbetaren att förhålla sig till socialtjänstlagen, 

förvaltningslagen och till verksamhetens riktlinjer fullt ut. Studien visar att detta beror på olika 

faktorer som påverkar den enskilda socialarbetarens handlingsutrymme, såsom lagrum, riktlinjer, 

egna värderingar och privata föreställningar. I synnerhet när dessa privata föreställningar och 

värderingar motsätter sig socialtjänstens och klientens behov. Då det kan påverka handläggningen av 

klienters ärenden. Dessa faktorer uppstår på grund av den maktposition socialarbetaren har genom sin 

yrkesroll och den maktbehörighet socialarbetaren har via sin myndighetsutövning. I resultatet 

framkom även att det råder skillnader i hur förhållningssättet utövas gentemot klienterna inom 

ekonomiskt bistånd och att det är olika faktorer som ligger till grund för detta. Studiens slutsats 

påvisade att socialarbetaren upplever handlingsutrymmet påverkas av följande faktorer som tidsbrist, 

stress, ekonomiska resurser, riktlinjer och kraven på yrkesprofessionen. Detta leder till att 

socialarbetaren som myndighetsperson hamnar i en komplicerad situation, där motsättningar ställs 

mellan klientens behov och organisationens riktlinjer. 

 

Nyckelord: socialarbetare, ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, tidsbrist och yrkesidentitet 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This study is intended to study how the social worker in financial assistance relates to the social 

workers exercise of its authority, regarding the Social Services Act and the Administrative 

Procedures Act. In concerning how the social worker treats and handles the cases of their clients, but 

also what significance the organization's policies and goals have on the social worker’s role and the 

formation of their professional identity. To answer these questions the study chose a qualitative 

approach. Because the purpose of this study is to investigate the social worker’s personal beliefs 

about their way of conducting social work. With the support of previous research in this area, the 

study has produced its information in the form of deep interviews. The study chose to confine the 

study to the Stockholm region and received a total of eight informants who represent a significant 

part of the empirical material. 

 

The result demonstrates that there is a difficulty for the social worker in applying the Social Services 

Act, the Administrative Act and the policies of the workplace in full. This is due to various factors 

which the social workers feel they encounter in their work. These factors that cause difficulties are 

caused by the position of power the social worker holds in their professional capacity and the power 

of jurisdiction the social worker has in its official authority when handling clients’ cases.  These 

factors arise from the position of power the social worker has through their professional role and the 

power of jurisdiction worker has over his powers. The results also revealed that there are differences 

in how attitudes brought to bear on clients in financial assistance and that there are different factors 

that are the basis for this.  The conclusion of this study demonstrates that the social worker feels that 

their actions and capability is affected by lack of time, stress, financial budget, guidelines and 

unreasonable demands of the profession. That leads to the social worker as an official person ending 

up in a complex situation, where contradictions are between the client's needs and the organization's 

guidelines. 
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1. Inledning 

”Socialbidragets syfte är inte att fungera som en långsiktig försörjningskälla utan skall träda in 

tillfälligtvis vid kortare perioder av försörjningsproblem’’(prop. 1996/97:124 ändring i 

socialtjänstlagen, s.80-81).    

   

Inom socialtjänsten i Sverige sker det dagligen att människor som befinner sig utanför en ekonomisk 

grundtrygghet ansöker om socialbidrag i form av ekonomiskt bistånd. Rätten till bistånd regleras av 

olika lagrum, främst av lagrum inom socialtjänstlagen. Därför har vi valt att fördjupa oss närmare på 

hur socialtjänstlagen verkar i samband med förvaltningslagen, då dessa lagrum är grundläggande 

inom handläggningsprocessen. Detta är något som den enskilde socialarbetaren överväger utifrån 

socialtjänstenslagens människosyn enligt SoL 4 kap 1§. Detta innebär att bedöma individen utifrån 

dennes livssituation (Ekonomiskt bistånd handbok, 2012, s. 21). Eftersom socialtjänsten arbetar 

utifrån en helhetssyn, vilket innebär att socialtjänsten har en skyldighet att se människor ur i hela 

deras livssammanhang, genom att beakta olika aspekter av deras liv under utredningsprocessen i 

form av kontroller och uppföljningar. Denna process genomgår klienten för att kunna bli beviljad 

ekonomiskt bistånd och för att uppnå en skälig levnadsnivå enligt SoL 4 kap 1 §. Detta ser vi 

omsätter en stor vikt på socialarbetarens kompetens och förmåga i att tolka lagrummen utifrån sitt 

handlingsutrymme, då det inte finns en fastställd juridisk definition av begreppet ’’skälig 

levnadsnivå’’(prop. 2000/01:80, ändring i socialtjänstlagen s. 90). I socialarbetarens yrkesroll som 

myndighetsperson, handlar det om att representera en organisation där man ständig kommer i kontakt 

med människor och i dessa möten förmedla ett professionellt förhållningsätt. Författaren Ulla Holm 

förklarar detta följande ”ständigt sträva att i yrkesutövandet styras av det som på kort och lång sikt 

gagnar den hjälpsökande, inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Detta innebär att visa 

respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande” (Holm, 2001, s. 42). 

Detta fick oss att vilja studera hur socialarbetaren som myndighetsperson förhåller sig till sin 

yrkesroll utifrån verksamhetens arbetssätt ur ett maktperspektiv. Detta genom att synliggöra hur 

socialarbetaren upplever sin yrkesroll, men även hur verksamhetens mål påverkar socialarbetarens 

arbetssätt. 

 

1.1 Disposition 

Studien har använt sig av begreppen socialarbetare, ekonomiskt bistånd, socialt arbete, professionellt 

förhållningssätt, socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Dessa begrepp kommer att presenteras i 

avsnittet centrala begrepp 1.6. Denna studie kommer att inledas med en sammanfattning av studiens 
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syfte, innehåll och resultat. Efter denna sammanfattning kommer studien totalt att indelas i åtta 

kapitel.  

Första kapitlet innehåller studiens introduktionskapitel, där avsnitten inledning, problemformulering, 

syfte, frågeställning, avgränsning och centrala begrepp kommer att presenteras. Andra kapitlet 

innehåller studiens bakgrund, där studiens tidigare forskning samt vilket perspektiv vi valt att studera 

studiens forskningsområde att presenteras. I tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska 

referensram utifrån två valda teoretiker, kapitlet avslutas därefter med en teoretisk sammanfattning. I 

fjärde kapitlet presenteras studiens val av metod och hur det empiriska materialet har behandlas i 

studien. Därefter avslutas fjärde kapitlet med en metoddiskussion, där vi som skribenter resonerar 

kring vilka fördelar och nackdelar det finns med att utföra en kvalitativ studie. Femte kapitlet 

innefattar en presentation av studiens analys och informanter. Därefter inleds kapitlet med studiens 

analys som är uppdelad i tre olika teman baserade på studiens frågeställningar. Sjätte kapitlet avslutas 

med en diskussion kring studiens analys. Det sjunde kapitlet innehåller studiens slutsats av det 

samlade datamaterialet. Åttonde kapitlet innefattar studiens källor och de bilagor vi som skribenter 

producerade fram under studien. Framställningen av denna studie har under hela studiens gång vilat 

på båda skribenternas axlar, vilket innebär att studiens upplägg och framställning har bestått av båda 

skribenternas insats. Dock har ansvaret för innehållet inom tidigare forskning delats upp genom att 

Michelle har haft ansvaret för innehållet i avsnitt 2.4 och Mina har haft ansvaret i avsnitt 2.5. Vi som 

skribenter har under skrivprocessens gång fördelat ansvaret olika genom att variera ansvarsområden 

av innehållet för att bredda våra perspektiv av uppsatsens innehåll. 

1.2. Problemformulering 

På enheten för ekonomiskt bistånd möter socialarbetaren dagligen klienter som befinner sig i utsatta 

situationer, som exempelvis när en klient ansöker om försörjningsstöd för sin livsföring. Vid dessa 

möten läggs stor vikt vid socialarbetarens förhållningssätt och dennes bemötande av klienten, men 

även hur socialarbetaren väljer att förhålla sig i sitt bemötande. Då valet av bemötande har en stor 

inverkan på hur den fortsatta handläggningen kommer att utformas. Av just denna anledning vill 

denna studie undersöka hur socialarbetaren ur sitt eget perspektiv upplever sig själv förhålla sig till 

klienten. Detta med avseende på socialarbetarens arbetssätt, men även hur socialarbetaren upplever 

sig påverkas av sitt arbetssätt genom sin yrkesroll, kring sitt bemötande och vid handläggningen 

utifrån verksamhetens mål och riktlinjer. 

1.3. Syfte  

 Studien avser att undersöka hur socialarbetaren som yrkesperson förhåller sig till sin yrkesroll 

utifrån verksamhetens arbetssätt. Arbetssättet innebär upprätthållandet av socialtjänstlagen och 
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förvaltningslagen i socialarbetarens bemötande av klienten. Denna studie kommer att belysa detta 

förhållningssätt utifrån ett maktperspektiv. Detta genom att synliggöra hur socialarbetaren upplever 

sin yrkesroll men även hur verksamhetens mål påverkar socialarbetarens arbetssätt.  

1.4 Frågeställning 

• På vilket sätt förhåller sig socialarbetaren till socialtjänstlagen och förvaltningslagen i sitt 

bemötande av klienten? 

• Hur kan socialarbetarens yrkesroll påverka bemötandet av klienten som ansöker om ekonomiskt 

bistånd? 

• Hur upplever socialarbetaren sig påverkas av sin profession utifrån verksamhetens arbetssätt? 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie kommer enbart att granska hur socialarbetaren inom ekonomiskt bistånd förhåller sig 

till sitt arbetssätt utifrån de lagrum, verksamhetsmål och riktlinjer som finns inom ekonomiskt 

bistånd i Stockholms län. De socialarbetare som har tillfrågas att medverka i studien har alla arbetat 

drygt tio år inom socialt arbete. Anledningen till att studien valt att uppsöka erfarna socialarbetare, är 

för att uppfylla studiens syfte med att få en fördjupad förståelse för hur socialarbetarens arbetssätt 

påverkas i formandet av socialarbetarens yrkesroll över tid.  

 

1.6 Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att tydliggöra de centrala begreppen för att underlätta den fortsatta 

läsningen. Nedan följer en begreppsförklaring på de begrepp som återfinns i studien. 

 

Socialarbetare: Socialarbetaren är en person som utövar socialt arbete och arbetar med planering och 

administration. Detta genom att kontrollera uppgifter ur individers utsagor för att kunna möjliggöra 

förutsättningar och tillförse individer som är i behov av stöd med sociala insatser (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008 s. 15). I denna studie definierar vi socialarbetaren som en yrkesperson 

som arbetar med förebyggande insatser under förpliktande lagrum och riktlinjer utifrån sin 

myndighetsroll.  I denna studie definierar informanterna sig själva som socialsekreterare, men i 

studien kommer vi att benämna dem som socialarbetare. 

 

Ekonomiskt bistånd: Definieras som ett bidrag från socialtjänsten som ges till de personer som inte 

kan tillgodose de grundläggande behoven, tills målet att klara egen försörjning är uppnått. De 
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grundläggande behoven är enligt socialstyrelsen att kunna tillgodose sig själv mat och boende, detta 

för att det ryms inom rätten av en skälig levnadsnivå (Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten, 

2013-12-19 s. 21). 

 

Socialt arbete: Akademikerförbundet SSR har valt att definiera förebyggande socialt arbete som 

generella eller riktade insatser till individer eller grupper, med syftet att främja till individens hälsa 

och förhindra att problem uppstår eller förvärras (Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse,( Etik 

i socialt arbete, 2011-2-11, s. 4). 

 

Professionellt förhållningssätt: Innebär att socialarbetaren ska kunna anpassa sig efter olika 

situationer och hitta nya sätt att bemöta klienten, som utvecklas genom samspel och erfarenhet. Detta 

innebär att kunna bortse från alla rutiner, uppmärksamma nyanser och kunna överväga och bedöma 

situationer så att klienten ska trivas (Cajvert, 1998, s. 120-121). 

 

Socialtjänstlagen: Även kallad SoL är en lag som främjar för människornas sociala och ekonomiska 

trygghet. SoL innebär att kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde som behöver hjälp 

och stöd, ska behandlas med respekt och ha bestämmanderätt inom sitt ärende. Enligt SoL 1 kap 

beskrivs hur socialarbetaren ska ta sitt ansvar och informera klienten om sina skyldigheter och 

tillgodose dennes rättigheter, vid beviljandet av klientens ärende inom ekonomiskt bistånd 

(Socialtjänstlagen 2001:453). 

 

Förvaltningslagen: Även kallad FL är en lag som reglerar hur myndigheterna ska gå tillväga vid sin 

behandling av olika ärenden, samt hur myndigheter ska tillhandhålla service gentemot enskilda 

personer och i samverkan med andra myndigheter (Förvaltningslagen 1986:223). 

2. Bakgrund 

2.1 Socialtjänstens funktion och praktikens verklighet 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt” (SoL 4 kap 1§). Biståndet 

som klienten får ska tillförsäkra en god levnadsnivå, genom biståndet ska klientens möjligheter till att 

leva ett självständigt liv tillgodoses enligt riksnormen. Inom socialt arbete är det generella syftet att 

hjälpa de människor som befinner sig i utsatta situationer. För att kunna hjälpa dessa människor krävs 

det ett professionellt bemötande och en öppen kommunikation mellan socialarbetaren och klienten 

(Börjesson, 2008, s. 18). Detta kan dock ibland vara svårt för de verksamma inom ekonomiskt 

https://lagen.nu/begrepp/Myndighet
https://lagen.nu/begrepp/%C3%84rende
https://lagen.nu/begrepp/Enskild
https://lagen.nu/begrepp/Enskild
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bistånd, då socialarbetaren samverkar med flera samverkansparter i utförandet av myndighetsarbetet. 

Med ibland kan samarbetet i myndighetsarbetet bli svårt att koordinera och detta kan påverka hur 

socialarbetaren betraktar sin yrkesroll i arbetet. Eftersom det kan leda till att socialarbetaren upplever 

en besvikelse när socialarbetarens kunskaper motstrider yrkesrollens skyldigheter i utförandet av 

arbetet (Skau, 2007, s. 40). Detta kan i sin tur leda till att socialarbetaren bildar för höga 

förväntningar på sig själv som myndighetsutövare, vilket ökar risken för att socialarbetaren får 

svårigheter i att uppfylla de krav som ställs på denne som yrkesperson (Skau, 2007, s. 40). I artikeln 

“Oroande tystnad präglar Stockholms socialtjänst beskrivs en problematik i hur långvariga 

biståndstagare inom ekonomiskt bistånd ökar och hur detta leder till att klienters möjligheter att inta 

arbetsmarknaden minskar (Dagens Nyheter, 2013-03-21).  Till följd av dess långvariga beroende av 

försörjningsstöd beskriver artikeln ’’Byråkratiseringen av socialtjänsten tar tid från brukarna” hur 

dessa klienter riskerar att systematiseras, vilket tenderar att avhumanisera dessa klienter på grund av 

deras långvariga beroende av försörjningsstöd (Sociala nätet, nyheter, debatt och kunskap om socialt 

arbete, 2013-12-15). Detta gör att klienten hamnar i ett systematiskt förlopp på grund av sitt beroende 

av ekonomiskt bistånd och av socialtjänstens begäran om en bestående sysselsättning. Kravet som 

socialtjänsten har på klienten betonas ytterligare i mötet varje gång klienten ansöker om fortsatt 

bistånd, eftersom den markanta maktskillnaden i mötet förstärks (Skau, 2007, s. 35). I föregående 

artikel återfinns dilemmat med en begränsad budget genom att artikeln beskriver hur detta leder till 

att besluten som fattas inom verksamheten begränsas. Därmed reduceras verksamhetens möjligheter 

att följa lagen till fullo för att tillgodose klientens behov på grund av den ekonomiska begräsningen 

inom verksamhetens resurser (Dagens Nyheter, 2013-03-21).  

 

2.2 Lagrum och riktlinjer inom socialtjänsten 

Ekonomiskt bistånd är en del av socialtjänstens statliga verksamhet som finns till för att stödja och 

hjälpa den enskilde individen som är i behov av försörjningsstöd. Syftet med att bevilja 

försörjningsstöd är för att stärka individens egna befintliga resurser, i att kunna leva ett självständigt 

liv enligt SoL 4kap 1§ och 3§. Dessa paragrafer inom SoL understryker att varje enskild individ som 

inte kan få sina basala behov tillgodosedda har rätt till försörjningsstöd. Om klienten beviljas 

försörjningsstöd enligt SoL 1kap 1§ ska klienten stegvis sysselsätta sig i form av en anvisad praktik 

eller annan kompetenshöjande aktivitet, om klienten inte erbjudits något via arbetsmarknaden enligt 

SoL 4kap 6§. Som socialarbetare inom ekonomiskt bistånd eftersträvar socialarbetaren i första hand 

att uppfylla de övergripande mål och värderingar som benämns i SoL 1kap 1§, för att kunna 

upprätthålla ett professionellt bemötande mot klienten. Vad som anges i SoL 1kap 1§ är att 

socialtjänsten ska främja att varje individ behandlas med hänsyn och respekt. Detta genom att arbeta 
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utifrån klientens självbestämmanderätt och integritet för att främja klientens rätt till en ekonomisk 

och social trygghet. Dessa övergripande mål och värderingar inom socialtjänsten är grundläggande 

och är menade att prägla samtliga av socialtjänstens verksamheter oavsett kommun enligt SoL 2 kap 

1§. Vid handläggning inom ekonomiskt bistånd handläggs ärenden enligt SoL 11kap och FL 16§ och 

17§. När en ansökan inkommer ska en utredning inledas utan dröjsmål. Myndigheten kan själv 

inhämta upplysningar och är menade att handlägga snabbt och billigt enligt FL 7§. Varje kommun 

ansvarar för att klienten fått ett beslut i sitt ärende inom tre månader enligt SoL 11kap 1§ och 2§. 

Inom ekonomiskt bistånd eftersträvas dock en handläggningstid i möjligaste mån när ansökan blivit 

korrekt ifylld och är inkommen till stadsdelsförvaltningen enligt FL 7§. Detta innebär att det kan 

variera hos varje kommun då de interna reglerna inom varje verksamhet ser olika ut (Handläggning 

och dokumentation inom socialtjänsten, s.34 & Förvaltningslagen (1986:223).  

 

Dock ska handläggning oavsett kommun dokumenteras och utformas med respekt till klientens 

integritet och självbestämmande enligt SoL 11 kap 6§. Klienten ska även hållas underrättad om de 

journalanteckningar och andra anteckningar som förs under handläggningens gång, samt för att 

underlätta handläggningen enligt SoL 11 kap 5§. SoL följer även de bestämmelser som yttras inom 

FL 14§ om att klienten har rätt att muntligen meddela behov om försörjningsstöd, likväl som via en 

skriftlig ansökan. Klienten har även rätt att ta del av ny inkommande uppgifter under ärendets gång, 

om informationen kommer från en tredje part. Detta kallas för kommunicering innan beslutet fattas 

enligt FL 16 § och 17 §. Vid beslut i ärendet ska klienten underrättas med en motivering av beslutet 

enligt de skäl som bestämt utgången om ärendet enligt FL20§ & 21§. Inom ekonomiskt bistånd 

tillämpas SoL 11 kap 11 §, 11a§ och 11b§ för att granska klientens ekonomiska status, genom att 

klienten får ta del av uppgifterna från samarbetspartner såsom arbetsförmedlingen, skatteverket, 

försäkringskassan och andra myndigheter för att styrka klientens behov om försörjningsstöd. Oavsett 

vilken enhet socialarbetaren arbetar inom ska enligt SoL 1kap 1§ socialtjänstens övergripande mål 

och värderingar implementeras inom varje möte med klienten. Utifrån dessa mål läggs tonvikten på 

att denna människosyn bedrivs i socialarbetarens arbetssätt med klienten. Målen ska tillämpas på 

klienten utifrån socialarbetarens tolkningsföreträde med hjälp av de lagrum och riktlinjer och delmål i 

dennes bedömning av klientens sociala och ekonomiska livssituation. Dessa delmål ger underlag för 

hur socialarbetaren ska fokusera på klientens behov och förutsättningar i hur dem ska konkretiseras, 

lokaliseras och tillgodoses i form av sociala insatser (Grönwall, 1991, s. 62–63).  Som enligt SoL 3 

kap 1§ & 3 § är att dessa sociala insatser tillhandahålls av kunnig personal och att socialarbetaren i 

mötet informerar respekterar klienten. Detta genom att ge råd och stöd i form av omsorg eller 

ekonomiskt bistånd, samarbeta med andra organisationer och bistå med information. I det här 
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avsnittet har en redogörelse av vilka lagrum och även vilka riktlinjer som tillämpas inom 

handläggning och klientbemötande inom socialtjänsten presenteras. Samt vilken människosyn 

socialtjänsten vill att socialarbetaren ska förmedla i sitt arbetssätt med klienten. I nästkommande 

avsnitt kommer en mer grundlig genomgång av tidigare forskning att presentera hur 

implementeringen av dessa lagrum och riktlinjer påverkar socialarbetarens handlingsutrymme och 

formandet av yrkesidentiteten. 

 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer relevant forskning kring socialarbetarens handlingsutrymme och 

formandet av yrkesrollen belysas utifrån olika kunskapsperspektiv, under rubrikerna 2.4 

socialarbetarens handlingsutrymme och 2.5 formandet av yrkesrollen och dess påverkan på 

yrkesprofessionen. Detta för att kunna ge en övergripande bild på hur socialarbetarens arbetssätt ur 

ett vetenskapligt perspektiv utövas i praktiken. 

2.4  Socialarbetarens handlingsutrymme 

I Lipskys avhandling (1980) ”street level bureaucracy” beskrivs hur myndighetspersoner inom 

statliga organisationer påverkas i sitt utövande av makt i yrkesrollen, utifrån arbetsplatsens styrande 

organisation och i direktkontakt med klienten (Lipsky, 1980, s. 4.) I Lipskys avhandling benämns 

myndighetspersonen som en gränsbyråkrat, deras huvuddrag är att acceptera och följa den struktur 

verksamheten har i form av formaliserade arbetsuppgifter som verksamheten har bestämt (Lipsky, 

1980, s. 8). Avhandlingens resultat visade att det som påverkade yrkesutövaren i dennes 

myndighetsroll var organisationens byråkratiska och hierarkiska styrning (Lipsky, 1980, s. 8). Detta 

på grund av att organisationens sociala natur är av formaliserande karaktär, där yrkesutövaren 

tilldelas olika arbetsuppgifter som denne ansvarar för. I avhandlingen visades även att det uppkom 

svårigheter med att uppfylla handlingsfriheten i fullgörandet av arbetsuppgifterna, på grund av 

organisationens krav (Lipsky, 1980, s. 13). Lipsky anser att detta bidrar till att handlingsutrymmet 

blir snävt, eftersom möjligheten till att göra egna bedömningar av klienten styrs av arbetssättet inom 

organisationen och därmed myndighetsutövarens sätt att tillämpa verksamhetens ekonomiska medel 

(Lipsky, 1980, s. 29). Besluten anpassas därför efter den politiska makten, det vill säga 

organisationens krav och de direktiv som myndighetspersonen har i sin yrkesroll. Som i sin tur gör att 

myndighetspersonen uppfattas som byråkratisk av klienten i det personliga mötet. Detta på grund av 

yrkesrollens bundenhet till organisationen i dennes tillämpning av yrkesrollens samtliga 

arbetsuppgifter inom yrket (Lipsky, 1980, s. 3). Lipsky menar även att människan måste anpassas till 

organisationens krav och förvandlas efter dessa krav. Denna omvandling är nödvändig process för 
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byråkratins effektivitetsskäl. Upprätthållandet av den organisatoriska verksamheten är en anpassning 

och en kontrollfråga för att bedriva de dagliga rutinerna. För att klienten ska kunna placeras enligt ett 

schema eller placeringsfack för att kunna behandla klienten som ett objekt, vilket kan förvärra dennes 

problematik i mötet (Lipsky, 1980, s. 54).   

Ingrid Byberg fördjupar sig ytterligare inom samma riktning som föregående forskare och beskriver i 

sin avhandling (2002) ''Kontroll och handlingsfrihet'', hur detta påverkar socialarbetaren inom 

ekonomiskt bistånd i arbetet. Detta genom att undersöka huruvida socialarbetaren finner att 

arbetssättets kontinuitet och tydligheten i de formaliserade riktlinjerna och arbetsuppgifterna har en 

positiv eller negativ inverkan på deras handlingsutrymme (Byberg, 2002, s. 75). I avhandlingen 

granskandes fyra kommuners handläggning och organisering av ekonomiskt bistånd, som innefattade 

både höga och låga kostnader i form av en enkätstudie. Resultatet påvisade att kommunerna med 

höga kostnader var mindre organiserade och hade lägre enheter med olika specialområden. Dessa 

kommuner präglades av en organisation med både generell och specialiserad kunskap, samt av en 

platt organisationsstruktur där handläggarna själva fick organisera och reglera sitt arbete. I 

kommunerna med låga kostnader förekom variationen av både generell och specialiserad kunskap i 

arbetet i högre utsträckning än hos högkostnadskommunerna. Detta eftersom möjligheten för 

specialisering inom yrket var större hos lågkostnadskommunerna, då dessa kommuner i generella 

drag hade färre arbetsuppgifter (Byberg, 2002, s. 15). Enligt Bybergs tolkning påverkade detta även 

socialarbetarnas handlingsutrymme, då valet av insats styrdes av verksamhetens rådande budget och 

byråkrati. Utöver budgeten uppmärksammades även att trivseln i arbetet hade en stor betydelse för 

handlingsutrymmet. Då effekten av ett snävt handlingsutrymme även skapade kontinuitet och 

struktur i utförandet av det dagliga arbetet (Byberg, 2002, s. 16 & 57). 

I Runa Bainanstovus avhandling 2012 ’’Mångfald som demokratins utmaning’’ undersöktes hur 

handlingsutrymmet påverkades utifrån Michael Lipsky maktperspektiv och hur staten inte kan 

försäkra om att den allmänna politiken styr myndighetsutövaren med ett hårt grepp, det vill säga i 

form av en toppstyrd hierarki (Bainanstovu, 2012, s. 16–18). Bainanstovu menar att dessa 

myndighetsutövare dock styrs av politiken och samtidigt av sina klienter, då de assimileras av sina 

klienter i mötet. Eftersom en del av myndighetsutövarens arbetsuppgifter av att tillhöra en 

förvaltning, är att tillåtas ha ett handlingsutrymme i sitt yrkesutövande (Bainanstovu, 2012, s. 36). I 

yrket pågår även ett samspel med klienten, då klienten i mötet berättar om sina behov som sedan 

definieras efter förvaltningens struktur och politik. Detta redovisas i avhandlingen med att 

socialarbetarens handlingsutrymme och som myndighetsutövare styrs av dennes förvaltning, politik 

och regelverk (Bainanstovu, 2012, s. 54 & 199). Detta på grund av att myndighetsutövaren som 
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individ inhämtar sina värderingar och ideologiska sanning från en ’’generell sanning’’. Denna 

generella sanning har en förankring till samhällets idealtyp i dess krav på lydnad, underkastelse och 

konformitet ur samhällets idealtyp av normer och acceptabla beteendemönster (Bainanstovu, 2012, s. 

71-73). När det förekommer ekonomiska nedskärningar orsakar det andra påföljder i praktiken såsom 

stress och tidsbrist som återfinns i arbetet(Bainanstovu, 2012, s. 36-37). Bainanstovu menar vidare att 

problemet med ett snävt handlingsutrymme är att klienter som befinner sig i svåra situationer endast 

får hjälp om klienten ”passar in” enligt lagrummen (Bainanstovu, 2012, s. 199-201). Därför 

konstaterar Bainanstovu i sin slutsats att lagrummen ur ett demokratiskt perspektiv bör förändras 

efter människornas obeständiga behövligheter. Socialtjänsten har idag stora problem med integration 

som resulterar i utanförskap, vilket Bainanstovu länge har observerat i sin forskning kring 

socialtjänstens arbetssätt (Bainanstovu, 2012, s. 55–56). Detta blir svårare att lösa när 

handlingsutrymmet är så begränsat. Medan handlingsutrymmet reduceras ökar problemen på grund 

av de ekonomiska nedskärningarna som utgör ett hinder för det sociala arbetets fria demokratiska 

praktik (Bainanstovu, 2012, s. 84 & 235, 331-338). 

2.5 Formandet av yrkesrollen och dess påverkan på yrkesprofessionen 

I Marie Aurells avhandling (2001) ’’ Arbete och identitet’’ beskrivs hur yrkesidentiteten skapas 

genom samspel mellan människor. Denna avhandling inriktar sig på hur yrkesidentiteten blir till och 

formas på arbetsplatsen av andra individer såsom kollegor (Aurell, 2001, s. 26). Studien påvisar att 

samhörighet i en organisation kraftigt influeras av hur den yrkesverksamme förhåller sig och talar, 

när denne ska göra sig förstådd både i den organisatoriska kontexten och gentemot de människorna 

utanför (Aurell, 2001, s. 27). Studien påvisar även hur yrkesutövaren blir beroende av sin 

yrkesidentitet i arbetet, eftersom denne gör omedvetna jämförelser med sina kollegor, för att 

bibehålla sin status som yrkesperson (Aurell, 2001, s. 28). Enligt Aurell beror detta på att individen 

skapar sig nya identiteter, för att kunna rätta sig efter olika människor och miljöer för att ständigt 

kunna passa in. Detta visade sig i sin tur försvåra för den yrkesverksamme, då dennes personlighet 

även är en del av den yrkesverksammes identitet. Detta visade sig i sin tur kunna bli problematiskt 

för formandet av den yrkesverksammes anpassningsförmåga när den jämfördes till yrkesrollens 

förväntningar (Aurell, 2001, s. 31). Detta gör att bekräftelsen i det sociala samspelet av kollegorna 

blir en betydelsefull faktor för formandet av yrkesidentiteten (Aurell, 2002, s. 203). Slutsatsen av 

denna studie är att individens yrkesidentitet inte förändras över en begränsad tidsrymd och sedan blir 

bestående. Utan snarare befinner sig i en tillblivelseprocess, då samspelet med omgivningen och 

organisationen åstadkommer förändringar i den yrkesverksammes identitet, som Aurell påvisar är 

grundade på organisationens mål på yrkesrollen (Aurell, 2001, s. 201). 
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I Lloyd, King och Chenoweths (2002) vetenskapliga artikel’ ’social work, stress and burnout: a 

review.’’ Beskriver författarna hur socialt arbete i generella drag är en verksamhet som innefattar 

höga stressnivåer och därmed en ökad risk för rollkonflikter hos yrkesutövaren. Denna stress uppstår 

utifrån organisationens förväntningar och risken med upplevd stress i arbetet, är att det kan leda till 

utbrändhet och nedsatt psykisk hälsa (Lloyd m.fl., 2002, s. 225). Då de olika förväntningarna från 

arbetsplatsen och den yrkesverksammes egna värderingar inte alltid överensstämmer i praktiken. De 

inre konflikterna hos den yrkesverksamme skapar stress när dennes privata föreställningar och 

värderingar om yrket går emot yrkets tillämpning av arbetet, vilket skapar en konflikt för den 

yrkesverksamme att uppnå verksamhetens organisationsmål (Lloyd m.fl., 2002, s. 257 & 260). I 

artikeln menar författarna att detta är ett bestående problem då ansvarsområdena inom socialt arbete 

ökar utan att handlingsutrymmet ökar, på grund av de otillräckliga ekonomiska medlen och av 

byråkratisk styrning. Vad som framgår i artikeln är att upplevd stress i arbetet kan främjas genom att 

den yrkesverksamme vänder sig till kollegor eller överordnade chefer, för råd och stöd vid upplevd 

stress för att förebygga utbrändhet (Lloyd m.fl., 2002, s. 261–263). 

I Kristinas Weinsjö magisteruppsats (2008) ’’Hur formas socionomers yrkesidentitet?’’ undersöker 

Weinsjö hur formandet av yrkesidentiteten formas utifrån fyra socionomer, i form av djupintervjuer 

där informanterna beskriver hur deras yrkesroll blivit formant och hur de blivit påverkade av socialt 

arbete samt av deras profession i yrkesrollen (Weinsjö, 2008, s. 15 & 18). Studien påvisar att 

yrkesidentiteten formas och utvecklas under påverkan av olika faktorer som ständigt sker via yrket, 

såsom den privata sfären hos samtliga informanters individuella liv, i form av erfarenheter och 

värderingar som formats under uppväxten av inlärda kunskaper (Weinsjö, 2008, s. 86). Men vad som 

påvisades i studien är att yrkesidentiteten formas via sociala interaktioner, i synnerhet på 

arbetsplatsen där yrkesutövaren befinner sig (Weinsjö, 2008, s. 18 & 29, 31-32). I Weinsjös uppsats 

omnämns hur de mindre erfarna skolas in i arbetsplatsens normer och vanor att utföra arbetsuppgifter 

utifrån arbetsplatsens policy och norm, för att upprätthålla en enhetlig struktur. Detta formar i sin tur 

yrkesidentiteten hos yrkesutövaren i arbetet på långt sikt (Weinsjö, 2008, s. 29). Denna struktur 

hjälper till att motverka känslor som stress som kan leda till utbrändhet (Weinsjö, 2008, s. 13 & 76). 

Uppsatsens fyra informanter är enligt Weinsjö inte tillräckliga för att generalisera det kollektiva 

identitetsskapandet inom socionomers yrkesidentitet. Trots detta menar Weinsjö ger studiens 

omfattande undersökning en god grund för hur yrkesidentiteten utvecklas och kan formas på en 

arbetsplats (Weinsjö, 2008, s. 67–68). 
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3. Teoriram 

3.1. Teoretisk utgångspunkt 

I det här avsnittet kommer två teoretiska referensramar att presenteras. Studien kommer att ta del av 

Michel Foucaults maktteori och Charles Tillys teori om kategoriella par, för att i nästkommande 

kapitel kunna analysera studiens empiriska material. Tillys teori om kategoriella par beskriver den 

sociala ojämlikheten. Denna sociala ojämlikhet uppstår när två parter möts, i vårt fall socialarbetaren 

och klienten. Foucaults teori belyser maktens påverkan på individen och kommer i denna studie att 

belysa hur dessa kategoriella par styrs av deras uppfattning av varandra och hur makten påverkar 

individens uppfattning av deras handlingar.  

 

3.2 Makt  

Foucault (2003) beskriver i sin bok ’’ Övervakning och straff ’’ makten som allmän eftersom den 

existerar i alla samhällsformer. Maktens funktion i samhället är av disciplinerande karaktär, då dess 

syfte är att organisera individerna som ingår i ett samhälle efter samhällets bestämda struktur 

(Foucault, 2003, s. 221 & 171). Disciplineringssystemet som Foucault beskriver kan ses som ett 

klassystem som upprätthålls genom att makten kontrollerar individerna genom övervakning, då 

makten riktar sig uppifrån och ner vid sociala kontakter (Foucault, 2003, s. 27). Detta går att relatera 

till socialarbetarens verksamhet, där socialarbetaren använder sig av övervakning i sitt arbete 

samtidigt som socialarbetaren själv blir övervakad av sin organisation utifrån sin yrkesroll. Maktens 

funktion är främst att organisera samhället så att invånarna följer de lagar som finns, men även att 

skapa ordning. Eftersom samhällets invånare är en del av samhällssystemet måste individen inordna 

sig efter sin position i samhällsystemet. Denna roll upprätthålls genom maktens ”maskineri av 

underkastelse” (Foucault, 2003, s. 31). Detta går att relatera till socialarbetaren som individ, eftersom 

denne blir beroende av sin position i samhällssystemet för sin överlevnads skull som 

myndighetsperson. Detta leder till att socialarbetaren underkastar sig maktens lydnad. Då som 

myndighetsperson har socialarbetaren en skyldighet att förmedla kunskap till allmänheten om 

myndighetens rättigheter och skyldigheter.  

 

När denna kunskap om makten blivit känd för allmänheten blir den även accepterad av allmänheten. 

För det är då legitimeringen av makten sker och resulterar till att individen får ansvar och därmed 

makt automatiskt (Foucault, 2003, s. 35).  Makt består av ett nätverk av både spända och aktiva 

relationer, som snarare upplevs som en skyldighet än ett privilegium för individen. Då denne ständigt 
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hamnar i en kamp utifrån sin maktposition med dessa maktrelationer, i och med att dessa relationer 

ständigt regleras eller överlåter sin makt åt denne med större maktposition i maktrelationen. Detta 

utifrån sin underlydande ställning för att kunna uppfylla maktens förpliktelser, vilket är att omge sig 

av makt, genom att sprida makt via maktpositionen denne har utifrån dennes hierarkiska ställning 

(Foucault, 2003, s. 32). Ett exempel på detta är hur socialarbetaren hamnar i ett dilemma, där 

socialarbetaren måste tillfredsställa flera parter för att kunna uppfylla sina arbetsförpliktelser, det vill 

säga socialtjänstens myndighetsutövning och styrningsvillkor, samt klientens behov. Denna vilja som 

individen har med att vilja följa maktens förpliktelser, förklaras utifrån dess samband mellan makten 

som ett system och individens medvetande om maktens förpliktelser. Då maktens förpliktelser 

betraktas av individen som en form av kunskap och får därmed grundläggande legitimitet utifrån den 

kontext maktens förpliktelser utspelas inom. För att förtydliga menas det att det är i förening makten 

skapar i samband med individens vetande om maktens förpliktelser, som skapar belägg för maktens 

legitimitet, exempelvis myndighetsperson i relation till sin organisation (Foucault, 2003, s. 33). 

Denna makt menar Foucault kuvar individen att underkasta sig maktens förväntningar på individen i 

att utföra maktens förpliktelser som exempelvis via individens yrke, vid sociala relationer eller i 

bevarandet av maktpositionen i maktsystemet denne lever i. Detta resulterar i att makten skapar en 

dubblering av individens vilja. Med denna vilja hos individen och syn på verkligheten beror på för att 

omvärlden ständigt skapar och producerar makt utifrån maktens förväntningar på individen. Detta 

leder till att individen fostras till att rätta sig mer eller mindre omedvetet efter maktens förväntningar 

för att inte tappa sin maktposition (Foucault, 2003; s. 34–35).  

 

Enligt Foucault används flera tekniker i utförandet av dessa typer av kontroller som sker i 

uppsökandet av identifieringen av felaktig information från klienten. Dessa “fel” kan beskrivas som 

en form av korrektionsanstalt som både har negativa och positiva verkningar (Foucault, 2003; s. 27).  

Detta genom att inflika makt på individens kropp, som exempelvis via beteende, tidschema, 

regelbundenhet inom arbetet, obligatoriska rörelser och så vidare. Detta kallas för korrektionstekniker 

som vars syfte är att underkasta individen att tillrätta sig efter korrektionsanstalten premisser. Denna 

makt återfinns via lagrum och sociala uppfattningar om hur individen ska förhålla sig till 

rättsystemet, vilket gör att makten verkar medvetet och omedvetet via individen via dennes sinne och 

offentliga uppfattning av korrektionsanstaltens straffsystem på individen. Utifrån maktens 

upprätthållande av individens position i samhället, vilket gör att individen omsluts av makten via sitt 

agerande för att inte avvika och bestraffas av maktens korrektionsanstalt (Foucault, 2003, s. 130–

131). Detta går att relatera till socialarbetarens viktigaste arbetsuppgifter, i synnerhet inom 

ekonomiskt bistånd genom att kontinuerligt utföra kontroller exempelvis i form av intyg, för att 
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komma åt relevant information inför en ärendehandläggning. Denna maktstruktur menar Foucault 

baseras på individens värdighet som värderas efter dennes kunskapsprövning som individen utsätts 

för i stämplingen av sina kvalifikationer. Detta präglas av förutfattade meningar ur samhällets 

tidigare historia, som blivit utformande och tillämpas på individen via samhällets institutioner. Dessa 

institutioner menar Foucault etiketterar, dresserar, plågar och tvingar individen att delta i samhällets 

ceremonier och kulturella traditioner. Sedan hur den tvingande makten påverkar den enskilde 

individen kan se olika ut, beroende på graden av påverkan den har på individens sociala och 

ekonomiska ställning (Foucault, 2003, s. 31). Individen uppfattar sitt egenvärde vid utsättningen av 

maktens premisser för att antingen uppleva makten som en form av bestraffning eller ett verktyg 

utifrån sin maktposition (Foucault, 2003, s. 129). Denna mentalitet och maktutövning går att utläsa 

inom ekonomiskt bistånd, då socialarbetaren efter sin granskning tillkännager klientens ekonomiska 

tillvaro. Klienten i sin tur accepterar denna granskning av sitt privatliv för att kunna få sitt 

ekonomiska bistånd, denna handling kan upplevas som kränkande och därmed som en form av 

bestraffning. Enligt Foucault är detta en form av ”straffrättslig mekanism” av straffväsendet, som i 

detta fall är det rättssystem socialarbetaren arbetar under. Detta rättssystem lever enligt Foucault på 

samhällsnormen att uppfatta rättssystemet som normativt acceptabelt, vilket gör att tillämpandet av 

denna procedur blir legitim (Foucault, 2003, s. 44-45). Individen som befinner sig i en hög 

maktposition hamnar i en position som innefattar dubbla roller, då individen med mycket makt 

förväntas uppträda utifrån maktens förväntningar, vilket betyder att när denne inte uppträder enligt 

maktens förväntningar, fråntas individen maktens legitimitet (Foucault, 2003, s. 56–57). Detta 

betyder att när individen upplever en fruktan att förlora sin makt försöker denne återsätta eller 

förmildra misstaget, genom att underkasta sig maktens förväntningar för att inte förlora sin 

maktposition i organisationen. Detta kan även uppstå vid total förblindelse i att uppfölja lagrummen 

då risken att inte se individen försvinner (Foucault, 2003, s. 68–69 & 76). Exempelvis vid 

beslutformandet kring klientärenden, då rättssystemets primära uppgift är att kontrollera individen på 

olika sätt för att upprätthålla makten i rättssystemet (Foucault, 2003, s. 129). 

3.3  Kategoriella par 

I Tillys bok (2002)’’ Beständig ojämlikhet’’ behandlar han hur kategoriella par och ojämlikhet 

uppstår i samtal mellan två individer i form av kategorisering, som exempelvis mellan en 

socialarbetare och en klient. Kategorisering sker inom alla typer av sociala interaktioner och det är på 

detta sätt som omvärlden blir begriplig för människan. Detta blir särskilt uppmärksammat inom en 

verksamhet, där gränslinjerna och den beständiga ojämlikheten mellan ett kategoriellt par blir tydliga 

utifrån det kategoriella parets organisatoriska uppgifter (Tilly, 2003, s. 17). Detta går att relatera till 
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den sociala interaktionen mellan socialarbetaren och dennes klient, då det är utifrån deras samspel 

som formar den kategoriella ojämlikheten utifrån deras tillskrivna roller, det vill säga hur de bör 

agera i mötet. Denna ojämlikhet tar sig uttryck på flera sätt, den första kategoriseringen av ojämlikhet 

är att bedöma en individ utifrån dennes prestationer i relation till dennes kontext. Denna typ av 

kategorisering genomgår socialarbetaren varje dag i det dagliga arbetet, när denne bedömer klienten 

med hjälp av kategorisering. Utifrån hur socialarbetaren uppfattar och därmed kategoriserar klienten. 

Om uppfattningen förblir uppfattningen dålig ger det en negativ inverkan och resulterar till att ge en 

negativ kategorisering av klienten. Detta förklaras som en form av ojämlikhet och sker därför i alla 

relationer. Då alla parter kategoriseras utifrån sin partner i samspelet. Dessa ojämna relationer skapas 

av sociala mekanismer som uppstår i vardagen, som är utformade av historiska ansamlingar av 

institutioner (Tilly, 2000, s. 24-25). Vad som även kan skapa kategoriell ojämlikhet hos individen är 

dennes påverkan av egna erfarenheter från tidigare sociala relationer, exempelvis i skolan eller 

personliga erfarenheter av omvärlden. Dessa erfarenheter påverkar formandet av individens identitet 

och attityd gentemot sin omvärld, vilket skapar en bestående ojämlikhet som både är medveten och 

omedveten hos individen (Tilly, 2000, s. 26–27 & 117). . Detta betyder att de föreställningar som 

socialarbetaren bär med sig från samhällets normer och om sina egna värderingar, kan resultera i att 

ojämlikheten och därmed kategoriseringen, både blir en medveten och omedveten handling av 

klienten i mötet. Alla individer ingår i ett samhälleligt system där en beständig ojämlikhet verkar 

mellan kategoriella par. 

 

Denna beständiga ojämlikhet beror på de bakomliggande orsakerna till dess framställning av 

kategoriella par. Detta leder till att dessa kategoriella skillnader blir införlivade i samhället och 

formar de ramar i samhället som påverkar människors möjligheter och val, eftersom varje individ 

även ingår i delsystem det vill säga såsom man, kvinna, svensk och lång (Tilly, 2000, s. 110-111). 

Denna typ av mänsklig ojämlikhet grundar sig även på samhällets sociala organisationer och resurser, 

då även de är ojämnt fördelade. Dessa kategoriella relationer är uppbyggda av en hierarki då 

relationerna är asymmetriska och upprätthåller sin position via systematisering, vilket leder till att 

ojämlikheten i de kategoriella relationerna förstärks och möjligheten till att förminska glappet mellan 

skillnaderna minskar (Tilly, 2000, s. 84). Tilly gör även en liknelse om hur organisatoriska processer 

har samma funktion som förbindelsen mellan kategoriella ojämlikheter. På så sätt att den individuella 

variationen i kunskapen bakom dessa kategorier reduceras utifrån sin omgivning och formas där av 

omgivningens benämning av kategorins egenskaper, vilket leder till att strukturella skillnader uppstår 

mellan de kategoriella paren. Detta resulterar till att påverka den enskilde individen i dennes 

arbetssätt, då det även blir påverkat i mötet, där de kategoriella parets ojämlikhet förtydligas och 
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markeras. Eftersom makten består av individens egen tolkning som grundar sig ur en samling av 

dennes tidigare sociala relationers tolkningar, som bildar grunden för den bestående ojämlikheten när 

den inte överensstämmer i mötet (Tilly, 2000, s. 244).  

 

 

3.4 Teoretisk sammanfattning 

I föregående avsnitt har vi presenterat bland annat hur maktens funktion ser ut i dagens samhälle 

samt hur vi ser på makten utifrån det sociala arbetets perspektiv. Men även hur makten appliceras 

utifrån sin sociala kontext och på den enskilde individen, som i detta fall är socialarbetaren.  Då 

socialarbetaren utifrån sin kategori både bär på tillskrivna egenskaper och krav formande ur sin 

sociala kontext. Då socialarbetaren i mötet både agerar som kontrollerande och hjälpare i rollen som 

socialarbetare. Makten enligt Foucault är oundviklig inom alla möten. Som enligt Tilly beror på de 

mekanismer som behåller och förverkligar den beständiga ojämlikheten, utifrån individens bundenhet 

till kategoriella par. Vid detta fall utgörs det kategoriella paret av socialarbetaren och klienten. Denna 

beständiga ojämlikhet inom kategoriella par styrs och påverkas sedan av samhällets maktsystem 

enligt Foucault och Tilly. Då individen befinner sig i ett underläge och därmed är tvungen att 

underkasta sig maktens förväntningar på sig som individ, för att överleva och accepteras utifrån sin 

sociala kontext.  I denna studie beskriver båda teoretikerna hur makten påverkar socialarbetarens 

maktutövning mot sina klienter och vilken effekt det kan ge på klienten. Maktsystemet enligt 

Foucault är införlivat i samhällets interaktioner i form av delsystem och detta påverkar individens 

mentalitet och handlingsförmåga vid sociala möten. Som av den anledningen är varför vi valt att 

använda oss av Foucault i denna studie, för att belysa hur maktens inverkan på socialarbetaren 

påverkar dennes arbetsätt. Tillys teori om kategoriella par belyser hur kategorisering används 

dagligen och vilken effekt detta kan ge individen som kategoriseras. Tillys teori av kategoriella par 

kommer att användas för att belysa hur kategorisering kan påverka socialarbetaren arbetssätt inom 

ekonomisk bistånd.  

4. Metod 

Följande avsitt kommer att redovisa studiens insamlade datamaterial, samt studiens metodologiska 

utgångspunkt under följande rubriker: vetenskapsfilosofisk utgångspunkt, abduktiv analysstrategi, 

kvalitativ intervju, urval, tillvägagångssätt, bearbetning av det empiriska materialet, transkribering, 

etiska överväganden, reliabilitet och validitet, litteratursökning och metoddiskussion. 

Metoddiskussionen kommer att redovisa metodens styrkor och brister utifrån metodens ansats. 
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4.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Denna studie grundar sig efter en hermeneutisk ansats, vilket innebär att tankesystemet bakom denna 

typ av ansats är att under forskningsintervjun tillåta både samtalsledaren och intervjupersonen 

utforma samtalet och utifrån detta skapa en verklighet. Vi har haft det hermeneutiska synsättet som 

utgångspunkt i framställningen av studien, det vill säga vid tolkningen av informanternas utsagor och 

då funnit mönster om vilka underliggande faktorer som kan ligga till grund för intervjupersonens 

problematik ( Lilja, 2005, s. 39-40 & 93). Utifrån denna anledning kommer det hermeneutiska 

synsättet att vara an del av analysmomentet av det empiriska materialet, när det behandlas utifrån 

studiens valda teorier och tidigare forskning.  

 

4.2 Abduktiv analysstrategi  

I denna studie har vi valt att utgå ifrån ett abduktiv strategi vid analysering av datamaterialet. För att 

vi vid studiens början har använt oss av valda teoretiker och tidigare forskning för att kunna uppfatta 

relationen mellan teori och studiens samlade empiri, vilket har styrt vår empiri till en del (Larsson, 

2005, s. 23-24).   Det empiriska materialet har bildats utifrån studiens hermeneutiska utgångspunkt 

och utifrån en kombination av både induktiva och deduktiva moment. Eftersom det empiriska 

materialet försökt relatera studiens tidigare forskning och teorier utifrån sin helhet. För att kunna 

finna de orsaksamband och mönster ur studiens samlade datamaterial (Larsson, 2005, s. 96).  

 

4.3 Kvalitativ intervju 

Denna studie har en kvalitativ ansats för att på bästa sätt kunna förstå hur informanternas egna 

personliga upplevelser och erfarenheter anpassas till studiens frågeställningar (Larsson, 2005, s. 92). 

Studiens syfte är att förstå hur socialarbetarna upplever de ramlagar och riktlinjer som uppkommer i 

mötet med klienten. Studiens empiriska underlag är i form av djupintervjuer, då intervjuer är en bra 

metod för att synliggöra sambanden inom ett fenomen (Repstad, 2007, s. 22). Intervjuerna utfördes 

semistrukturerade, vilket betyder att det både har öppna och låsta frågor för att dra nytta av båda 

ingångarna vid en intervju. Öppna intervjuer ger intervjuaren möjlighet att ställa friare frågor för att 

ta del av den underliggande informationen bakom informanternas intervjusvar, vilket i sin tur 

underlättar förståelsen för hur informanten upplever sin livsvärld och vad som påverkar den (Larsson, 

2005, s. 92). En semistrukturerad intervju ger informanten möjlighet att fördjupa sig närmare i sina 

svar. Detta kan de göra genom att vi som skribenter kan ställa följdfrågor som kan förtydliga svaren 

informanter uppger. Denna typ av intervjustruktur valdes för att den lämpligast besvarar 

informanternas svar kring upplevelser och känslor. Eftersom detta utgör en stor del av studiens 

empiriska material (May, 2009, s. 150).  
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4.4 Urval 

Inför valet av informanter var vi medvetna om att det rådde svårigheter i att få tag på informanter att 

medverka i vår studie. Då vi inte var de enda under denna tid som efterfrågade intervjuer med 

socialarbetare inom Stockholms län. Kontakten skedde via e-post och via telefonsamtal från oss.  

Från denna kontakt fick vi åtta informanter att medverka i studien. Valet av informanter skedde 

slumpmässigt då de som blev kontaktade var de informanter som var tillgängliga den dagen (Trost, 

2010, s. 14). Studiens informanter arbetade alla inom socialtjänsten i olika kommuner inom 

Stockholms län. Då syftet var att intervjua socialarbetare inom ekonomiskt bistånd, för att kunna ta 

del av deras upplevelser om deras arbetssätt (Bryman, 2002, s. 27). Dessa informanter hade 

varierande upplevelser och tankar som de delade med sig av och detta besvarade en stor del av 

studiens empiriska avsnitt, som kommer att redovisas i följande kapitel. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vid första kontakten skickade vi iväg ett introduktionsbrev via e-post, utifrån denna kontakt bokade 

vi tid med samtliga socialarbetare som var villiga att medverka och åkte till samtliga informanters 

arbetsplatser för att kunna utföra djupintervjun. För oss var det viktigt att befinna oss på en plats där 

informanten kände sig trygga att utföra intervjun.  Då en intervju är menad att äga rum på en lugn 

miljö som är lämplig för att kunna samtala ostört (Trost, 2010, s. 65). Innan intervjun med 

socialarbetaren ägde rum, skickat vi iväg ett informationsbrev som beskrev vad deras intervju innebar 

för vår studie. Vi utgick från de etiska principerna som beskrivs i avsnitt 4.7 i utförandet av intervjun. 

Dessutom informerade vi intervjupersonerna att de kunde dra tillbaka sin medverkan om de ville, då 

det ingår i informantens rättigheter. Vi bad även om tillåtelse att spela in intervjun via diktafon, för 

att minimera risken för feltolkningar och för att kunna fokusera på den relevanta informationen som 

uppkom under intervjun. Vi som skribenter delade upp frågorna till olika teman för att kunna följa 

studiens analytiska strategi. Under intervjun delade vi upp oss i två roller, den ena fokuserade på att 

ställa de bestämda frågorna och den andre på att ställa relevanta följdfrågor. Intervjutiden varierade 

mellan 60-80 minuter per intervju. Under bearbetningen av materialet har vi försökt att välja bort 

irrelevant information för att hålla oss till att endast besvara studiens frågeställningar (Kvale, 1997, s. 

160). Vår ambition med studien har inte varit att generalisera alla socialarbetare som arbetar inom 

ekonomiskt bistånd, utan att analysera de personliga nyanserna som informanterna har gett i denna 

studie.  

 

4.6 Transkribering 
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Att göra en muntlig intervju skriftlig innebär att översätta talspråk till skrift, vilket innebär att 

översätta ett samtal som innan bär med sig sin egen uppsättning. Detta medför att det inte finns en 

sann eller objektiv sanning vid överförandet från tal till skrift. För att motverka skribentens 

avgöranden och bedömningarna gav vi varandra klara instruktioner om utskriftens syfte, vilket 

hjälpte oss att öka validiteten under transkriberingsprocessen och inte påverkas av personliga 

tolkningar (Kvale, 1997, s. 17). Att transkribera samtliga intervjuer visade sig vara en väldigt 

tidskrävande process, eftersom det tog upp till fem timmar att transkribera varje intervju ordagrant 

(Larsson, 2005, s. 92). Transkriberingen av intervjuerna var ett gemensamt ansvar men där 

huvudansvaret fördelades till fyra uppsatser var.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Vid denna studie har det etiska förhållningssättet och de tänkbara etiska dilemmana varit en mycket 

aktuell fråga inför produceringen av studiens empiriska material. Studiens empiriska material grundar 

sig på informanternas intervjusvar. För att upprätthålla transparensen i studien men även vid 

intervjun. Studien har följt de fyra etiska huvudkraven inom humaniora och samhällsvetenskap 

(Hermerén, 1996, s. 242). Det vill säga öppenhetskravet, självbestämmandekravet, 

konfidentialitetskravet och autonomikravet.  

 

Öppenhetskravet innebär att man informerar informanten om sina intentioner med sin studie och vad 

syftet är med informationen som informanten delar med sig av. I denna studie skrevs ett 

informationsbrev, (se bilaga 1) till samtliga informanter, där en kort presentation av studien 

redovisades och vilken typ av medverkan som efterfrågades (Hermerén, 1996, s. 242). 

Självbestämmandekravet innebär att informanten har rätt att avbryta sin medverkan och avsluta 

intervjun utifrån sitt eget självbestämmande (Hermerén, 1996, s. 244). I denna studie skrevs ett 

samtyckesbrev, (se bilaga2) där en kort informationsbeskrivning om intervjuns dagordning 

presenterades, samt att intervjun baserades på deras frivillighet och att som informant hade rätt att 

avbryta intervjun vid behov. Konfidentialitetskravet innebär att all känslig information och 

identitetsuppgifter om informanterna och andra berörda anonymiseras (Hermerén, 1996, s. 245). I 

denna studie anonymiserades alla berörda. Autonomikravet innebär att det insamlade empiriska 

materialet endast får användas i forskningssyfte (Hermerén, 1996, s. 246). I denna studie följdes 

autonomikravet genom att endast använda det empiriska materialet i avsnittet resultat och analys. 

Slutligen för att försäkra informanternas anonymitet så förstördes deras personliga uppgifter efter 

studien. 

 



19  

  

4.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet betyder att man mäter det man avser att mäta på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att mäta 

studiens noggrannhet, vilket betyder vid följandet av studiens instruktioner kan en oberoende kunna 

tillges samma resultat. Om detta uppnås har studien hög reliabilitet (Byström, 2005, s. 53). Att uppnå 

hög reliabilitet är viktigt inom forskning, då forskningens data är menad att kunna utstå kontroll för 

att göra slutsatsen mer transparent (Eliasson, 2006, s. 14-16). Validitet betyder hur noga 

mätinstrumentet är, det vill säga om reliabiliteten mäter det som avses att mäta och dess relevans till 

studien (Byström, 2005, s. 53). Hög validitet utgår från hög reliabilitet för att få hög validitet krävs 

att frågeställningarna är tydliga så att det går mäta validiteten. För att öka validiteten är det bra att 

försöka få de operationella definitionerna av begreppen att så mycket som möjligt stämma överens 

med de teoretiska definitionerna (Eliasson, 2006, s.16-17). Som skribenter kan vi med goda 

marginaler säga att vi undersökte det vi avsåg att undersöka, vilket styrker för god validitet i vår 

studie. Validiteten stärktes av att informanterna gavs möjligheten efter sin intervju att diskutera 

tillsammans med oss om vad vi tyckte framkom i intervjun, samt för att vi tog hjälp av utomstående 

läsare att läsa vår uppsats. Detta förtydligar resultatets transparens och dess möjligheter att uppnå god 

reliabilitet utifrån studiens operationella och teoretiska definition. Eftersom studiens informanter inte 

kan representera alla socialarbetare i Stockholms län, är det tveksamt om studien kan uppnå hög 

reliabilitet och därmed hög generaliseringsbarhet om studien utförs vid ett senare tillfälle (Eliasson, 

2006, s.14-16). Men vi vill dock understryka att denna kvalitativa studie ger en representativ bild på 

hur studiens informanter upplever deras arbetssätt och formandet av yrkesrollen, samt att studien kan 

fungera som underlag för vidare forskning inom ämnesområdet. Då denna studie är baserad på ett 

omfång av forskning och teoretisk anknytning kring ämnesområdet (Bryman, 2011, s. 369). 

 

4.9  Litteratursökning 

Inspirationen till studien började med att vi läste olika uppsatser och avhandlingar som handlade om 

bemötande och om socialarbetarens handlingsutrymme. Detta hjälpte oss i vår sökning att söka 

vidare på liknade studier via Libris, Google Schoolar och Diva för avhandlingar och rapporter med 

nyckelbegreppen: socialarbetare, handlingsutrymme, lagar, riktlinjer och socialtjänsten. Denna studie 

har grundat sin litteratursökning inom det sociala arbetets praktik, vilket i detta fall betyder att 

studien främst har haft fokus på hur socialarbetaren förhåller sig till sin myndighet utifrån sin 

yrkesroll. Sökorden som användes i sökandet av litteratur var ''socialt arbete'' i samband med följande 

ord, bemötande, yrkesidentitet handlingsutrymme och förförståelse. I sökandet av det juridiska 

avsnittet användes mestadels lagboken från 2013 och från www.lagen.nu som är en elektronisk 

juridisk hemsida. 

file:///C:/Users/Mina%20Mahir/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3V3QZ21I/www.lagen.nu
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4.9.1 Metoddiskussion  

Vad som är problematiskt med kvalitativ forskning är att den oftast bygger på subjektiva inställningar 

samt att de kan innehålla osystematiska tankesätt som kan påverka resultatet (Bryman, 2011, s. 368). 

Den kvalitativa metoden har även kritiserats för att det inte går att dra allmänna slutsatser från 

kvalitativ forskning, eftersom forskaren har utrymme att ställa ostrukturerade frågor till informanter 

som kan påverka resultatets trovärdighet. Vad som även kan problematisera trovärdigheten inom den 

kvalitativa metoden är valet av slumpmässigt urval, då kvalitativ forskning inte går att generalisera en 

hel population som förbinds med teori (Bryman, 2011, s.36). Detta har även hermeneutiken fått kritik 

för, då vars syfte är att fördjupa den enskilde individens synpunkt utifrån dennes perspektiv, vilket är 

därför en hermeneutisk utgångspunkt inom kvalitativa studier fungerar som ett komplement. Då 

kvalitativa studiers utgångspunkt är att bidra med en djupare förståelse inom sitt forskningsområde 

(Aspers, 2011, s. 40-41). Då det kombinationen av dessa bidrar till att belysa de bakomliggande 

faktorerna bakom resultatet som bidrar till djupare förståelse, vilket ligger till den kvalitativa 

forskningens fördel (Lilja, 2005, s. 39-40, Repstad, 2007, s. 22 ). Vad som dock kan problematisera 

resultatet är om det inte finns några klara tillvägagångssätt för att se hur de personliga resultaten har 

uppkommit. Det så kallade personliga resultaten inom kvalitativ forskning, vilket dels är orsaken till 

varför kvalitativ forskning har svårt att uppnå hög reliabilitet(Bryman, 2002, s, 35 & 265). Vid denna 

studie valdes kvalitativ metod för att det subjektiva resultatet grundar sig på informanters subjektiva 

berättelser utifrån studiens frågeställningar och syfte (Holme m.fl, 1997, s. 155-156). För att minska 

risken av att påverka studien med våra egna fördomar, gjorde vi varandra medvetna om våra 

fördomar via litteratur, media och tidningar (Holme m.fl, 1997, s. 151-152). Men eftersom vi som 

människor inte kan vara fördomsfria har vi eftersträvat öppenhet i förhållandet till studiens empiriska 

fält. Detta har vi som skribenter gjort genom att medvetandegöra oss själva om våra föreställningar 

och fördomar under studiens gång(Eliasson, 2006, s. 119-120).  

 

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer studiens empiriska material att redovisas och analyseras i form av teman 

som grundar sig på studiens frågeställningar. Dessa teman kommer att analyseras utifrån 

informanternas utsagor med hjälp av studiens tidigare forskning och teoretiska referensram för en 

djupare analys. 

 

5.1 Presentation av informanter 
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Studiens samtliga informanter representerar olika stadsdelar inom Stockholms län. Studiens 

informanter har en gedigen yrkeserfarenhet inom socialt arbete och har arbetat med ekonomiskt 

bistånd i minst fem år. Samtliga informanter har anonymiserats av etiska skäl och har istället 

namngivits med fiktiva namn såsom Per, Olle, Fredrik, Ahmed, Layla, Anna, Sara och Maja. 

Informanterna är i åldern 30 - 60 år och har alla en socionomutbildning i grunden och flera 

vidareutbildningar inom sitt yrkesområde. Valet av grad på utbildningsnivån var ett medvetet val i 

sökandet av informanter i denna studie. Då studiens syfte var att undersöka yrkesverksamma 

socialarbetare inom ekonomiskt bistånd med en gedigen utbildning, för att kunna få en ökad 

förståelse på hur de upplever sin organisation och sitt arbetssätt över tid. 

 

5.2. Presentation av analysen 

Analysen kommer att behandlas i form av teman som producerades vid inhämtning av det empiriska 

materialet utifrån studiens valda analysstrategi. Tema ett och två kommer enskilt besvara studiens två 

första frågeställningar och tema tre kommer att besvara studiens tredje frågeställning i form av 

kombination av tema ett och två. För en djupare analys kommer varje tema att innehålla två 

underrubriker för att lyfta fram de centrala citaten som framkommit under intervjuerna. 

 

Tema 1. Hur förhåller sig socialarbetaren till SoL (2001:453) och FL (1986: 223)? 

Detta tema handlar om hur socialarbetaren förhåller sig till verksamhetens riktlinjer och ramlagar, 

samt vilka lagrum socialarbetaren förhåller sig till i handläggningen av sina ärenden. Med lagrum 

menas hur socialarbetaren upplever sitt förhållningssätt till SoL och till FL, då dessa lagrum 

uppmärksammandes mest inom det dagliga arbetet av studiens informanter. 

 

Tema 2. Hur påverkar yrkesidentiteten bemötandet med klienten? 

Detta tema handlar om hur socialarbetaren utvecklar sin yrkesidentitet i arbetet och hur 

yrkesidentiteten påverkas av klienten i det personliga mötet. Socialarbetaren ska utifrån sin yrkesroll 

representera både myndighetens krav och klientens rättigheter i sin bedömning, för att kunna 

tillgodose klientens behov utifrån SoL och FL. Detta innebär att klienter vid handläggning ska 

bemötas med respekt för människans bestämmanderätt och integritet i bedömningen av klientens 

rådande livssituation. Tankeverksamheten kring en sådan bedömning kan se olika ut och detta 

kommer studiens empiriska material att redovisa under detta tema. 

 

Tema 3. Hur makt påverkar socialarbetarens arbetssätt och bemötande gentemot klienten?  
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Detta tema handlar om hur tema ett och tema två hamnar i konflikt med varandra och hur 

socialarbetaren under dessa omständigheter förhåller sig till klienten vid det personliga mötet. Tema 

tre fördjupar sig i hur socialarbetarens yrkesidentitet och verksamhetens arbetssätt fungerar både i 

handläggningen och i bemötandet med klienten ur ett maktperspektiv. Vidare återges detta via 

studiens empiriska material i form av citat om informanternas upplevda arbetssituation, genom att ta 

upp tre olika faktorer såsom: tidsbrist, stress och verksamhetens budget. 

 

5.3. Tema1. Hur förhåller sig socialarbetaren till SoL (2001:453) och FL (1986: 223) 

5.3.1 Organisation som verksamhet 

Layla beskriver arbetet som stressigt eftersom det är mycket att tänka på samtidigt. ’’Vi har ungefär 

femtio kretsar. Vi drunknar i papper och jag känner att det är för mycket pappersarbete, då jag inte 

har tid att möta mina klienter och genomföra all planering. Det borde vara trettiofem kretsar istället, 

för ett vanligt problem är att vi aldrig riktigt hinner med allt då man alltid har något att göra” Layla 

38 år. 

 

Maja beskriver situationen som följande: ”Vi hinner med det vi ska men ibland känns det svårt att ge 

alla lika mycket tid. Vi har så många klienter med svår problematik och jag tycker även att vårt 

arbetssätt ibland kan vara svårt att fullfölja. Jag känner att man måste ta tag i problemet tidigare än 

senare” Maja 47år. 

 

Sara har liknande synpunkter och menar att ”Största problemet är nog att man har för mycket att 

göra, man hinner inte med allt och så är det i alla kommuner tror jag. Man känner en press och vill 

träffa sina klienter mer än vad man hinner, så det händer lätt att man bara betalar ut istället för att 

träffa klienten och det är inte bra” Sara 51 år. 

 

5.3.2 Analys av organisation som verksamhet 

Ur ett juridiskt perspektiv beskriver Layla i sitt citat hur hon som myndighetsperson bär på ett ansvar 

från socialtjänsten i att stödja den enskilde individen i att få sina basala behov tillgodosedda enligt 

SoL 4kap 1§ och 3§. Vid uppfyllandet av dessa behov upplevs plikterna för Layla inom yrket leda till 

ökad stress i arbetet på grund av tidsbrist (Bainanstovu, 2012, s. 36-37 & Lloyd m.fl., 2002, s. 255). I 

rollen som myndighetsperson tillhandahålls hennes plikter även av SoL 2 Kap 1§, då hon som 

representant av socialtjänsten bär på det yttersta ansvaret att tillförse klienten det stöd och hjälp den 

är berättigad till. Maja beskriver detta ytterligare i sitt citat i hur stress påverkar arbetet och den 



23  

  

juridiska tillämpningen inom ekonomiskt bistånd. Vi har tolkat detta som att Maja har tänkt att 

biståndet ska fungera som ett sista skyddsnät för klienten som ansöker om ekonomiskt bistånd. Då 

klienten i första hand har ett eget ansvar att reda upp sin ekonomiska situation innan den ansöker om 

ekonomiskt bistånd enligt 4kap 1§. Den enskilde ska vara helt utan egna ekonomiska resurser för att 

vara berättigad till bistånd enligt 4kap 3§. I Majas citat tolkade vi att hon upplevde ett juridiskt 

dilemma kring sin myndighetsutövning. Då hennes privata uppfattning motsätter sig organisationens 

krav på klienten gällande klientens ekonomiska tillstånd i dess ansökan av ekonomiskt bistånd. Detta 

relaterar vi till Bainanstovus resonemang, då hon menar att myndighetspersonens beslut inom en 

organisation är politiskt styrda. Detta kan i sin tur orsaka konflikter hos socialarbetaren då 

socialarbetaren inte kan undgå att påverkas av sin klient i mötet. Men vad Bainanstovus menar är att 

det råder organisatoriska faktorer som hindrar myndighetspersonen att påverkas, som enligt 

informanterna är tidsbrist och ekonomiska nedskärningar. Dessa faktorer ger i sin tur effekt på 

handlingsutrymmet, då det reducerar socialarbetarens tolkningsfrihet i arbetssättet (Bainanstovu, 

2012, s. 36, 54, 199). Ur Saras resonemang kunde vi antyda att Sara upplever en oro och press i att 

uppfylla arbetsplikterna som även Layla beskriver om sitt arbetssätt. Detta kan vi relatera till den 

omfattande lagen SoL 3 kap 1§, som beskriver socialarbetarens genomgripande uppdrag av att 

medverka i olika sammanhang och i olika former av planering. Detta genom att bistå med 

information om socialtjänsten, svara på frågor om omsorg och service i främjandet av ett 

förändringsarbete med klienten. Utifrån uppdraget tolkar vi att Sara i sitt citat beskriver hur hennes 

kontakt med klienten blir svårare, då det sker prioritering av arbetsuppgifter när tiden inte upplevs 

räcka till. Detta leder till en ökad stress i arbetet vilket samtliga informanter har antytt i sina citat. 

Detta förklarar varför informanterna upplever att deras arbetsuppgifter upplevs i längden som en 

form av belastning. Då det sätter påfrestningar på socialarbetarens professionalitet och detta kan 

påverka det professionella förhållningssättet (Lloyd m.fl.,2002, s. 225 & Foucault, 2003, s.130-321).  

 

Detta går att konstatera från Lloyd, King och Chenoweths artikel, där de beskriver hur stress orsakar 

att den yrkesverksamme kan känna sig otillräcklig inom sitt yrke. Något som ovanstående 

informanter beskriver orsakar ökad stress arbetet är när de stöter på dessa återkommande faktorer 

såsom tidsbrist och upplevd stress i arbetet. Då de upplever att dessa faktorer gör sig styrande i 

arbetssättet vid fattandet av klientbeslut. Detta kan leda till att den yrkesverksamme får inneboende 

rollkonflikter med sina egna värderingar gentemot organisationens förväntningar (Lloyd m.fl., 2002, 

s. 257 & 260). Denna stress och upplevda arbetsbörda uppstår i hur informanterna upplever att 

arbetsuppgifterna ska tillämpas. Då informanterna som myndighetspersoner har ett krav på sig att 

uppfylla sina arbetsuppgifter efter organisationens tillskrivna krav såsom lagrum, riktlinjer, regler 
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och föreskrifter som tidigare har nämnts enligt SoL 3 kap 1§. Denna strävan att uppfylla yrkets 

tillskrivna krav i arbetet, grundar sig i att dennes yrkesroll styrs och organiseras efter den 

maktposition som yrkesrollen är tilldelad utifrån sin position i arbetet. Som i detta fall är 

socialarbetaren inom ekonomiskt bistånd och det professionella förhållningssättet denne har 

gentemot klienterna. Denna gemensamma vilja att uppfylla yrkets tillskrivna krav tolkar vi som att 

samtliga informanter strävar om att uppnå i arbetet. Detta grundar sig i enligt Foucault på individens 

vilja att utföra maktens förpliktelser som exempelvis är att uppfylla det arbetsuppgifter som ingår i 

yrkesrollen. Då det leder till att individen underkastar sig maktens förväntningar på den som individ 

och som myndighetsperson (Foucault, 2003, s. 34–35 & Lipsky, 1980, s. 8). I temat 1.1. kan man 

konstatera att myndighetsrollen betraktas även som ett samhällsansvar. Då socialarbetaren utifrån sin 

yrkesroll representerar en myndighet som ska förmedla samhällets människosyn, samt tillgodose den 

enskilde individens behov av sociala insatser. Socialtjänsten som myndighet har av denna anledning 

ett stort hänsynstagande till människans förmåga till eget ansvar, då socialtjänsten strävar i sitt arbete 

att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser i att bli självförsörjande. Detta genom 

att ha ett arbetssätt som bygger på respekt för den enskilde individens självbestämmanderätt och 

integritet vid handläggning enligt SoL 1 kap 1§. 

 

5.3.3 Förhållningsätt till klienten i tillämpningen av myndighetsutövning  

’’När jag tänker på vilket perspektiv vi arbetar efter i olika nätverksmöten känner jag att allt ansvar 

läggs på mig när jag kommer från Socialtjänsten. Detta gör att jag lätt hamnar i en kontrollerande roll 

som vi har gentemot klienterna” Anna 45 år. 

 

Layla beskriver detta följande: ” Jag känner mig trygg i min myndighetsutövning trots att jag ibland 

har känt att mina känslor kan påverka mina bedömningar. Det händer ibland att klienter reagerar 

kraftigt när jag har avslagit deras ansökan. Vid dessa tillfällen kan jag få stöd av min arbetsgrupp 

genom att vi bollar idéer med varandra kring olika ärenden” Layla 38 år.  

 

Per betonar vidare: ”Jag har jobbat länge som socialsekreterare och känner mig kunnig i mitt arbete 

eftersom jag har egen delegation. Fast det händer ibland att jag behöver rådgöra med mina kollegor 

kring svåra klienter” Per 52 år. 

 

Maja har ett liknande resonemang och uttrycker följande: ”Jag har rätt att göra avsteg från alla regler 

och i princip hjälpa en miljonär som inte gjort något för att rädda sin ekonomiska situation, med att 

bevilja honom försörjningsstöd. Det är ovanligt men vi kan ändå hjälpa klienten om jag bedömer att 
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det skulle hjälpa klienten tillfälligt. Sedan är det upp till klienten att lösa problemet den har” Maja 47 

år. 

Ahmed anser dock: ”Men det är bra med fyrkantighet, det får klienterna att tänka till och förstå att 

ansvaret ligger hos dem. Vid beviljandet av ekonomiskt bistånd krävs det att vi är ihärdiga och 

kontrollerar klientens uppgifter, då de exempelvis krävs av klienten att verifiera sina ansöks 

handlingar och vara aktiva i sitt arbetssökande. Ahmed 54år.  

 

5.3.4 Analys av förhållningsätt kring klienten i tillämpningen av myndighetsutövning 

I Annas citat beskriver hon hur arbetskraven sätter påfrestningar på yrkesrollen gällande hennes 

myndighetsutövning. Denna press kommer dels ifrån hennes plikter att upprätthålla kommunens 

ansvar som socialarbetare enligt SoL 1 kap 1§ & Sol 2, vilket betyder att kommunen har det yttersta 

ansvaret att tillgodose individen med stöd och hjälp om att uppnå skälig levnadsnivå enligt Sol 4 kap 

1§. Denna press upplever hon för att hon är medveten om att det ingår i hennes arbetsuppgifter som 

myndighetsperson (Lipsky, 1980, s. 8). Detta sker i samarbete med andra myndigheter som kan 

erbjuda de tillgängliga resurserna till klienten som exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan 

och landstinget. Detta betyder även att utöver att bistå med tillgängliga resurser enligt SoL 1 kap 1§ 

& 6§ som socialarbetare, ska även Anna vid dessa sammanträden som exempelvis ett nätverksmöte 

förmedla socialtjänstens människosyn. Då det eftersträvas av henne att vid möjligaste mån främja 

klientens integritet och självbestämmanderätt enligt SoL 1kap 1§. När Anna sedan uttrycker att hon 

faller i den kontrollerande rollen, tolkar vi detta som att det kan problematisera avvägningen i hur 

hon ska tillämpa SoL 1 kap 1§ gällande människosynen. Då hon samtidigt måste följa FLs regelverk 

kring handläggning och SoL 11 kap regelverk kring dokumentation vid en ansökan. Detta i sin tur 

grundar sig i den föreställning Anna har på yrkesrollen. Denna föreställning om yrkesrollen är en 

makt som Foucault menar är den medvetna makten som individen upplever förväntas av den utifrån 

sin yrkesroll (Foucault, 2003, s. 34–35).  

 

Maktpositionen som Anna blivit tilldelad via yrkesrollen upplevs mer som en skyldighet än ett 

privilegium. Då hon i sitt yrke ingår i olika typer av arbetsrelationer där makten blir närvarande, som 

exempelvis vid nätverksmöten. Detta gör att Annas vilja att representera socialtjänsten upplevs som 

en stor press utifrån hennes hierarkiska ställning. Då hon utifrån yrkesrollen har en plikt att 

representera den myndigheten hon arbetar för (Foucault, 2003, s. 32).  I Laylas citat beskriver hon 

både känslor av säkerhet och osäkerhet kring yrkesrollen, på grund av antalet ärenden. Enligt SoL 11 

kap 1§ inleds en utredning i form av en ansökan utan dröjsmål, utredningen innebär att Layla ska 

kontrollera olika uppgifter som inkommit till nämndens kännedom. Utifrån inkommandet av dessa 
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uppgifter varierar handläggningstiden beroende på vad stadsdelsförvaltningen har för interna 

handläggningsriktlinjer. Ett beslut kan alltid överklagas inom loppet av tre veckor enligt FL § 23. 

Layla beskriver att hon upplever känslor av osäkerhet kring yrkesrollen. För att överkomma denna 

osäkerhet är hennes överlevnadsmekanism att vända sig till kollegor för vägledning. De råd som hon 

får från sina kollegor grundar sig utifrån arbetsplatsens policy och normer, kring hantering av de 

klienter som kommer till arbetsplatsen (Aurell, 2002, s. 31 & Weinsjö, 2008, s. 29). Effekten av 

dessa råd formar hennes yrkesidentitet och hur Layla hanterar kommande situationer med klienter 

som uppfattas som ”svårhanterliga” i framtiden (Weinsjö, 2008, s. 29 & Lipsky, 1980, s. 54). Trots 

Laylas ovana i att hantera ’’svårhanterliga klienter’’ upplever hon sig bekväm i sin 

myndighetsutövning. Detta för att valet att hantera svåra situationer sker genom hennes 

överlevnadsmekanism, vilket är att anförtro sig till sina kollegor. Då det bidrar till minskad stress i 

arbetet enligt henne och fungerar som ett viktigt stöd vid svåra situationer i det dagliga arbetet (Lloyd 

m.fl., 2002, s. 260 & Weinsjö, 2008, s.13 & 76). I Pers citat tolkar vi att han beskriver sig själv som 

kunnig i sin myndighetsutövning och inte är i behov av kollegornas stöd i samma utsträckning som 

Layla. Detta tolkar vi beror på att han arbetat längre och har haft längre tid att profilera sig inom 

yrket (Aurell, 2001, s. 26-27). Trots detta uttrycker han i sitt citat att han även ibland har ett behov av 

vägledning från sina kollegor, som i detta fall betonar hur viktigt stödet är från kollegorna på 

arbetsplatsen (Aurell, 2002, s. 203 & Lloyd m.fl., 2002, s. 261-263). Denna kunnighet som Per har 

uttalat sig om i sitt citat återfinns i hans handlingsutrymme. Då det ger han möjlighet att forma egna 

bedömningar och tolkningar kring klienters situationer, gällande deras ärenden enligt SoL 3 kap 3§. 

Då det ingår Pers yrkesroll ingår alltså att tillförse sociala insatser av personal med lämplig 

utbildning. Med detta krav menas det att socialarbetaren även skall ha god kunskap kring 

socialtjänstens riktlinjer för att kunna göra dessa individuella bedömningar (Bainanstovu, 2012, s. 36, 

54 & 199). Enligt Per är rådgörandet med kollegorna ett sätt för honom att tillhandahålla god kvalité i 

handläggningen, men även för att bekräfta sin yrkesidentitet i yrkesrollen (Aurell, 2001, s. 31 & 

Tilly, 2000, s. 26-27). 

 

I Majas och Ahmed citat tolkar vi hur de båda utifrån sin kunskap håller med och känner sig 

förtrogna med organisationens riktlinjer, lagrum och förordningar i uppfyllandet av sina 

arbetsuppgifter. Utifrån denna kunskapsbas tolkar vi att Maja uttrycker hur hon kan ta avsteg om hon 

anser att detta skulle kunna hjälpa klienten tillfälligt. Denna typ av bedömning tolkar vi beskriver 

bredden av hennes handlingsutrymme. Då hennes kunskap om lagrummen gör det möjligt för henne 

att göra avsteg om det finns goda skäl för den tillfälliga ekonomiska insatsen enligt FL 20§. Enligt 

Maja använder hon sitt handlingsutrymme när hon anser att det kan vara bra lösning för klienten att 
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få ett visst behov tillgodosett. Detta menar Bainanstovu beror på att socialarbetaren assimileras av sin 

klient i mötet på olika sätt, vilket förklarar varför Maja valde via sitt handlingsutrymme att göra ett 

avsteg från verksamhetens riktlinjer (Bainanstovu, 2012, s. 36). I Ahmeds citat tolkar vi att han anser 

att ansvaret ligger hos klienten som ansöker om ekonomiskt bistånd. Samt hur viktigt det är med 

kontroller i handläggningen av en ansökan. I Ahmeds citat tolkar vi att han syftade till lagrummen 

inom FL kring dokumentation och SoL 1§, då det framgår att det är viktigt med kontroller för att det 

ska bli rättssäkert alltså lika för alla. Ett exempel på detta enligt SoL 4 kap 1§ & 4§ kan 

socialarbetaren från begäran av Socialnämnden kräva att klienten som får försörjningsstöd deltar i en 

anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Ahmeds intygande och syfte med ett 

kontrollerande regelverk, går att relatera till Foucault teori om kontroll och övervakning. Då Foucault 

anser att makten fungerar som ett klassystem uppifrån och ner. Kontroller sker via 

myndighetsutövaren i syfte av att se om klienten gör vad den kan för att bli självförsörjande enligt 

SoL 4kap 1§ (Foucault, 2003, s. 27). 

 

5.3.5 Sammanställning av tema 1 

Samtliga informanter inom tema ett har via deras citat uttryckt en strävan att vilja följa 

organisationens förpliktelser utifrån sin bundenhet till yrkesrollen (Lipsky, 1980, s. 3). 

Socialarbetaren som myndighetsperson ingår i flera maktrelationer vid utförandet av sitt arbete. De 

relationer studien valt att belysa är hur socialarbetaren förhåller sig till lagrummen, verksamheten och 

yrkesrollen. Denna mentalitet om att vilja underkasta sig maktens förpliktelser är vad Foucault kallar 

för ett rättssystem som i detta fall är de lagrum och den organisatoriska styrningen som informanterna 

arbetar under (Bainanstovu, 2012, s. 36 & Foucault, 2003, s. 130-131). Anledningen till att 

rättssystemet och dess påtvingande förpliktelser accepteras av socialarbetaren är för att rättsystemet 

lever på allmänhetens föreställning. Detta av att betrakta rättssystemet som normativt acceptabelt 

inom organisationen. Denna föreställning fungerar som en generell sanning på individen då 

rättssystemet har sin förankring till samhällets idealtyp av krav och lydnad. Detta i sin tur gör att 

maktens förpliktelser upplevs som legitima för den enskilde individen, när den utsätts för maktens 

premisser på grund av sitt handlande (Bainanstovu, 2012, s. 71–73 & Foucault, 2003, s. 44-45). 

Denna föreställning av rättssystemet vilar på socialarbetarens handlingsutrymme och på 

myndighetsutövarens profession. Detta skapar en dubblering av individens vilja eftersom att 

individen accepterar den påfrestning som maktens förpliktelser ger, såsom negativa reaktioner från 

klienter. Detta gör att både klienten och socialarbetaren mer eller mindre omedvetet fostras till att 

rättar sig efter maktens förväntningar på dem, utifrån sina roller som socialarbetare och klient 

(Foucault, 2003, s. 34–35). Utifrån första frågeställningen har vi klarlagt ett orsakssamband som sker 
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via tre återkommande faktorer som uppkommer i det dagliga arbetet. Vi kommer i nästkommande 

analyskapitel att redogöra hur dessa tre faktorer verkar i sin maktrelation till socialarbetaren, samt hur 

dessa faktorer påverkar socialarbetarens arbetssätt och dennes professionella förhållningsätt. I detta 

tema har vi tolkat det som att informanterna i studien har prioriterat att tillämpa sina arbetsuppgifter 

efter organisationens riktlinjer, i större utsträckning än att tillgodose klienternas behov. Då 

tolkningen av klientens behov sker efter socialarbetarens tolkning av lagrummen. 

 

5.4 Tema 2. Hur påverkar yrkesidentiteten bemötandet med klienten 

5.4.1 Formandet av socialarbetarens yrkesidentitet 

Anna beskriver känslan när hon ska träffa vissa klienter som följande: “Ibland får jag ont i magen när 

jag ska träffa någon som är svår och ställer till det. Då blir det oftast en lång process för många av 

mina klienter är väl förtrogna med systemet. Det händer sällan att jag träffar klienter som är 

samarbetsvilliga och som är helt ärliga om sig själva. Då det försvårar oftast för mig av att de ställer 

höga ställer krav på mig som socialsekreterare’’ Anna 45år. 

 

Fredrik beskriver en liknad situation: ’’Det är jätteviktigt med dokumentation tycker jag såsom 

journalanteckningar, det underlättar jättemycket för att vi ska kunna följa klientens framsteg, men 

vad som är mindre bra är att man hinner bilda sig en uppfattning om klienten innan man själv hunnit 

träffa personen” Fredrik 42 år.  

 

Layla är inne på samma resonemang och beskriver följande ” Ja det är klart att man blir påverkad av 

situationer som är svåra att hantera och vem man då ska tro på, vilket gör att man relaterar till 

liknande egenskaper hos nästa klient. Detta får mig att tänka till och försöka undvika att relationen 

blir för intim, för att kunna behålla min roll som myndighetsperson” Layla 38 år. 

 

Per beskriver synen på yrkesrollen följande’’ På vår arbetsplats går mina kollegor ofta till mig när de 

vill rådgöra med någon, detta beror nog på att jag har en egen delegation och har arbetat här så länge” 

Per 52 år.  

 

5.4.2. Analys av formandet av socialsekreterarens yrkesidentitet 

Ur ett juridiskt perspektiv beskriver följande informanter hur de hanterar sin myndighetsroll kring 

dokumentation och handläggning i arbetet. Ur Annas citat kunde vi tolka att hon syftar till att följa 

SoL 2 kap 1 §, då det ingår i kommunens ansvar och skyldighet att stödja och hjälpa klienten som är 

under utredning. Vidare beskriver hon hur socialtjänsten ställer för höga krav på henne som 
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myndighetsperson. Eftersom klienterna oftast är väl medvetna om sina rättigheter men inte sina 

skyldigheter gentemot socialtjänsten. Detta ökar kraven på Anna kring dokumentationen och 

handläggning enligt FL 16 & FL 17§ gällande kommunicering och SoL 11 kap 6§ kring 

dokumentation av yttranden och journalanteckningar. Detta tolkar vi kan problematisera den 

fortlöpande handläggningstiden som eftersträvas inom ekonomiskt bistånd enligt FL 7§. I Annas citat 

beskrivs hur vissa svårigheter uppkommer när hon ska konfrontera så kallade svårhanterliga klienter. 

Dessa svårigheter beror på att yrkesidentiteten består av både yrkesutövarens privata och inlärda 

kunskaper, vilket kan skapa inre konflikter hos den yrkesverksamme när dennes privata föreställning 

om yrket inte överensstämmer i tillämpningen av arbetet(Aurell, 2001, s. 31, Lloyd m.fl, s. 257- 260 

& Weinsjö, 2008, s. 86). Ur Fredriks citat tolkar vi detta som ett problem då han upplever 

socialtjänstens dokumentationsskyldighet som relegeringar, utifrån de bestämmelser som återfinns 

inom FL och SoL 11 kap 6§. Då dokumentation fungerar som ett kontrollverktyg för att hålla 

socialarbetaren underrättad om klientens framsteg, det vill säga om klienten följer den planering som 

är överenskommet. Enligt Fredrik citat kan denna skyldighet om dokumentation riskera att 

frambringa förutfattade meningar om nästkommande klient, som enligt Tilly kallas för en beständig 

ojämlikhet. Då den enskilde individen använder sig av kategorisering för att kunna organisera och 

begreppsliggöra sin omvärld. Detta för att kunna skilja klienten från andra kategoriseringar som 

exempelvis ’’hanterlig klient eller ’svårhanterlig klient’’ från dennes yrkesfält (Tilly, 2003, s. 17 & 

24-25). Dessa beständiga kategoriseringar regleras efter de samhälleliga bestämmelser som grundar 

dessa föreställningar ur olika kategorier, som exempelvis de kategoriella paret ”rätt” och ”fel” i 

förhållande till dess kontext (Tilly, 2000, s. 84). Detta förklarar varför Fredrik som privatperson 

enligt Foucault trivs med den samhälleliga maktens förpliktelser och dess krav som ställs på honom 

som yrkesperson. Detta för att Fredrik som myndighetsperson ingår i ett samhälleligt system där han 

som individ, styrs och fostras i att underkasta sig maktens förpliktelser för att kunna accepteras i det 

samhälle han lever i (Foucault, 2003, s. 31 & Bainanstovu, 2012, s. 71–73). Fredrik kan med hjälp av 

kategorisering utläsa betydelsen av andras handlingar via social interaktion, där denna handling 

antingen får en positiv eller avvikande verkan i förhållande till dess sociala kontext (Tilly, 2000, s. 

110–111).  Denna uppfattning som Fredrik hinner forma innan mötet vilar även på hans tidigare 

erfarenheter och inlärda kunskaper som kommer från hans privatliv liksom via yrket. Detta resulterar 

i att Fredrik hinner göra sig en bedömning av hur klienten är innan mötet har ägt rum. Detta leder till 

att den redan spända maktrelationen mellan dem blir ännu mer spänd. Med anledning av att Fredrik 

har skapat en bild om hur klienten bör vara vilket förstärker den ojämna maktrelationen i mötet 

(Foucault, 2003, s. 32 & Tilly, 2000, s. 84).  
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Ur Laylas citat så kan man relatera till hennes reflektioner kring förhållningssättet enligt SoL 4 kap 

2§. Då denna lag innebär avgörandet av en individuell behovsbedömning, som innebär att varje 

individ ska bedömas enskilt, utifrån sina behov och förutsättningar. Detta riskerar att frammana 

etiska dilemman hos yrkesutövaren vid motivering av bedömning av klientbeslut enligt FL 20§ och 

21§.  Då det resulterar till att den enskilda bedömningen från socialarbetarens sida inte bedöms 

utifrån socialarbetarens enskilda tolkning av klientens ärende, då det är vanligt förekommande att 

socialarbetaren tar hjälp av sina kollegor vid bedömning av ärenden(Weinsjö, 2008, s. 29 & Lloyd 

m.fl., s. 261-263). Detta tolkar vi kan problematisera socialarbetarens plikt i sin tillämpning av 

socialtjänstens människosyn i arbetet enligt SoL 4 kap 1§. Då det rymmer en risk för att kollegornas 

inflytande av socialarbetaren enskilda bedömning. Ur Laylas citat tolkar vi även att hon menar att 

yrkesrollen bär på en inbyggd misstro mot klienten eftersom socialarbetaren måste kontrollera och 

granska klientens uppgifter. Detta kallas enligt Foucault för en form av korrektionsanstalt, där 

individens uppgifter som i detta fall är klienten, både kan ges positiva eller negativa verkningar av 

socialarbetaren under ärendeprocessen. Detta leder sedan till antingen ett beviljande eller ett 

avslagsbeslut. Detta leder till att den acceptabla uppfattningen av en klient bygger på en generell 

misstro inom yrket, då det alltid utförs kontroller i det dagliga arbetet (Foucault, 2003, s. 27 & 31). 

Detta kan påverka hur bemötandet och handlingsutrymmet som i Laylas fall inte går att förbise de 

byråkratiska förpliktelserna hon har till sin verksamhet som myndighetsperson (Lipsky, 1980, s. 3 & 

8). Ur Pers citat så tolkar vi honom som självsäker och trygg i sin myndighetsutövning. Denna känsla 

som Per har förstärks varje gång när hans kollegor rådfrågar med honom om diverse sakfrågor kring 

yrket. Detta beror på att makt är något som uppstår vid sociala interaktioner och inte är något som en 

individ kan förvärva eller fråntas utifrån sina egna specifika egenskaper, utan makt uppstår mellan 

två parter utifrån deras jämförelse av varandra i mötet. Detta innebär att makt endast kan betraktas i 

jämförelse med någon eller några andra för att kunna bedöma relationens maktskillnad mellan dem 

(Foucault, 2003, s. 35). Per beskriver vidare i sitt citat hur de andra kollegerna på arbetsplatsen ofta 

vänder sig till honom för att han arbetat på arbetsplatsen längst. Detta beror på för att det finns en tyst 

överenskommelse om att hans råd är mer legitima på grund av hans yrkeserfarenhet som han 

förvärvat via sin yrkesroll. Detta gör att makten Per blivit tilldelad legitimeras och även hans åsikter 

kring myndighetsutövning (Aurell, 2001:27 & Tilly, 2000, s. 84). Denna uppfattning som Per har om 

sig själv som “kunnig”, beror på att människor har ett behov att kategorisera sig själva för att kunna 

bekräfta om de uppfyller den egna självbilden, som i detta fall är uppfattningen om sin yrkesidentitet 

(Aurell, 2002, s. 203). Detta förklarar varför Per bekräftar sig själv som den mest erfarne genom att 

jämföra sig med sina kollegor och att vilja bli kategoriserad som den erfarne av sina kollegor(Aurell, 

2001, s. 201).    
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5.4.3 Förhållningssätt och begränsningar inom det sociala arbetet 

Informanterna beskriver sitt förhållningssätt och de begränsningar i det praktiska arbetet följande: 

”Vi som arbetar tillsammans kan påverka varandra när vi pratar om våra klienter, det är lite farligt 

tycker jag. Om min kollega berättar om en viss klient är besvärlig och otrevlig, så uppfattar jag också 

klienten som jobbig och otrevlig trots att vi aldrig har pratat. Nu försöker jag tänka på att klienten 

kanske bara hade en dålig dag ” Olle 52 år. 

 

Fredrik tycker som Olle och fortsätter, ” Jag vet att det är fel att säga detta, men ibland när man har 

skapat sig en bild om hur någon är och sedan själv bekräftar den bilden många gånger så börjar man 

tillslut tro på att det är en självklar sanning. Jag vet att det är fel men det händer ibland och det kan 

hända att det drabbar klienten’’ Fredrik 42 år. 

 

Ahmed fortsätter ”Jag tror inte någon kan släppa jobbet helt och hållet och inte tar med sig det hem. 

Många arbetar hårt med att ha ett privatliv av att inte låta jobbet äta upp en. Det händer att man är 

uppe på nätterna och tänka på saker som hänt på jobbet’’ Ahmed, 60 år.   

 

5.4.4 Analys av förhållningssätt och begränsningar inom det sociala arbetet 

I Olles citat tolkar vi hur kategorisering av olika klienter har en inverkan i samtalet mellan 

kollegorna. Då effekten av att bli placerad i en kategori, blir att omgivningen förväntar sig att 

kategorins egenskaper ska utspela sig i det sociala samspelet. Då kategorisering enligt Tilly är en 

ofrånkomlig process som sker i vardagen. Då alla individer använder sig av kategorisering, både 

medvetet och omedvetet särskilt i det personliga mötet, när makten är som mest närvarande. 

Kategoriseringen enligt Tilly sker vid alla sociala interaktioner, eftersom beständig ojämlikhet 

ständigt uppkommer när två personer möts (Tilly, 2000, s. 17, 24-24 & 224). Just i Olles fall framgår 

det i citatet att han påverkas av kollegornas uppfattning kring hans klient, vilket kan missgynna 

klienten i dennes ärendeprocess, om Olle fortsättningsvis låter sig influeras av sina kollegor. Olle 

medger dock en viss mån av eftertanke kring denna överföring av kollegors kategoriseringar genom 

att belysa den negativa effekten av dessa överföringar (Aurell, 2001, s. 203 & Weinsjö, 2008, s.18 & 

29, 31-32). Men trots denna eftertanke tolkar vi att klienten inte undgår att bli kategoriserad i mötet 

såsom Tilly skildrar mellan två personer, då Olle också är medveten om att kategorisering är 

ofrånkomlig process. Fredriks citat instämmer med Olles citat, om att det finns en uppenbar 

ojämlikhet mellan socialarbetaren och klienten.  
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Men i Fredriks citat tolkar vi att han beskriver hur de personliga erfarenheterna har format hans 

uppfattning om andra individers attityder och identitet när de blir återkommande i mötet. Detta kan vi 

se att det gör honom bristande i sin roll som socialarbetare, då de nya klienterna kategoriseras efter 

hans tidigare erfarenheter av tidigare klienter. I enlighet med Tillys anser vi att detta beror på de 

normer, värderingar och föreställningar Fredrik bär med sig om klienten då det grundar sig på både 

medvetna och omedvetna kategoriseringar (Tilly, 2000, 17, 26–27 & 117). Ur detta resonemang kan 

vi se hur risken med beständig ojämlikhet i det sociala arbetet, dels beror på den hierarkiska 

ställningen inom organisationer. Då resurserna är ojämnt fördelade inom verksamheten (Tilly, 2000, 

s. 84 & Foucault, 2003, s. 27). I Ahmeds citat beskriver han istället hur klienterna från arbetet blir 

svåra att lämna på arbetsplatsen. Detta tolkar vi utifrån Foucaults beskrivning om maktrelationer. Då 

Ahmed i sitt citat beskriver hur han underkastar sig till makten för att kunna uppfylla maktens 

förpliktelser, som i detta fall är arbetet och de tuffa besluten han fattar (Foucault, 2003, s. 32). 

Ahmed arbetar under ett hierarkiskt system som socialarbetare, då han genom sitt arbete måste 

tillfredsställa både sin verksamhet såsom den behövande klienten. För i att uppfylla maktens 

premisser kring hans yrkesroll (Lipsky, 1980, s. 3-4 & 8 & Bainanstovu, 2012, s. 16–18). Med detta 

menar Lipsky att den byråkratiska styrningen påverkar yrkesrollen, då myndighetspersonen tvingas 

att upprätthålla organisationens riktlinjer och lagrum i dess utövande av makten. Vilket enligt vår 

uppfattning är syftet, då det tillfredsställer verksamhetens mål och riktlinjer, men som gör att 

handlingsutrymmet blir snävt (Bainanstovu, 2012, s. 199-201). Detta förklarar varför Ahmed 

upplever att han inte alltid står för de beslut han fattar. Då det får han att känna sig obekväm när 

organisationens värderingar inte helt överensstämmer med hans privata föreställning om hans 

yrkesidentitet (Weinsjö, 2012, s. 31–32 & 86). 

 

5.4.5 Sammanställning av tema 2 

I tema två har informanterna uttryckt en del av de svårigheter som uppkommer i 

myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd. Informanterna beskriver i sina citat hur de upplever 

att de ställs inför höga krav gällande deras yrkesroll. Från både organisationen kring dokumentation 

och kommunicering med klienterna. Samt från sina klienter i att få sina behov tillgodosedda som 

biståndstagande. Dessa krav på yrkesrollens prestation kan skapa konflikter i mötet. Då klienten inte 

alltid är medveten om socialarbetarens skyldigheter kring dess tillämpning av lagrummen, då de styrs 

av verksamhetens riktlinjer. I tema två framgår det att samtliga informanterna instämmer att de 

generella uppdraget i socialarbetarens yrkesroll är att kontrollera de uppgifter som inkommer till 

stadsdelsförvaltningen.  Denna procedur uppfattar informanterna ibland som kränkande mot klientens 

integritet. Denna process kallas enligt Foucault för en form av korrektionsanstalt, då det får 
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klienterna att lyda den styrande makten som socialarbetaren utövar via sin myndighet (Foucault, 

2003, s. 27 & 44-45). Denna typ av maktutövning är något som informanterna både har visat sig 

förlita sig på och misstro, utifrån situationer som uppkommit i arbetslivet. Men trots dessa händelser 

har informanterna beskrivit en tillit till systemet de arbetar för. Eftersom de själva ingår i systemet 

som myndighetsutövare(Foucault, 2003, 130-131).  

 

Detta i sin tur förklarar hur informanterna accepterar maktens premisser av övervakning, då 

informanternas egen arbetsinsats är överbevakad av sina chefer bland annat. Denna överbevakning 

och granskning leder till att socialarbetaren börjar reflektera över sin egen arbetsinsats, för att inte bli 

bestraffad av sin verksamhet (Aurell, 2002, s. 203 & 31 & Foucault, 2003, s. 34–35). Informanternas 

utsagor i tema två har klargjort att det som påverkar deras inställning till deras myndighetsutövning 

och uppfattningen av klienter, är deras relationer till deras arbetskollegor. Samt den egna 

föreställningen på yrkesrollen som myndighetsperson (Aurell, 2001, s. 31). Vad som har framkommit 

i citaten är att det råder en beständig ojämnliket mellan relationen som socialarbetare och klient. För 

att socialarbetaren hinner bilda sig en uppfattning av klienten utifrån dess föreställning och 

kollegornas uppfattning av klienten. Detta tolkar vi som en riskfaktor i det professionella 

förhållningssättet, då behovet av att kategorisera ens omvärld riskerar i detta fall att påverka 

socialarbetarens neutrala ställning i den enskilda bedömningen (Tilly, 2000, s.110–111). Denna 

kategorisering anses vara förekommande enligt informanterna då de rådgör med varandra ofta i 

arbetsgruppen kring sina ärenden (Weinsjö, 2012, s. 31–32). Tilly menar att i dessa samtal så bildas 

kategoriseringar, då det är en process som är ofrånkomlig vid sociala interaktioner med andra (Tilly, 

2000, s. 24-25). Något som vi kunde tyda var att kategoriseringen kan förstärkas hos socialarbetaren. 

Detta genom egna erfarenheter av tidigare klienter, då detta har en påverkan på förhållningssättet 

med framtida klienter (Tilly, 2000, s. 26-27 & 117). Risken för kategorisering konstaterades av 

informanternas citat då vi kunde utläsa effekten av kategorisering inom enskilda bedömningar. Men 

den återkommande gemensamma synpunkten hos informanterna, var att arbetsbelastningen upplevs 

som tyngst när kraven ökar ifrån verksamheten i samband med att ärendemängden ökar. 

Informanterna upplever en skyldighet i att uppfylla organisationens förpliktelser samt klienternas 

behov. Men informanterna menar att trots detta är den generella uppfattningen att prioritera 

verksamhetens reglemente i första hand. Då det är viktigast för att kunna behålla sin tjänst (Lipsky, 

1980, s. 4). Sammanfattningsvis upplever informanterna en återkommande press från dessa två 

parter. Eftersom de sällan överensstämmer vilket är en stressfaktor som blir återkommande i arbetet. 

 

5.5 Tema 3. Hur påverkar makten socialarbetarens arbetssätt och bemötande gentemot 
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klienten 

5.5.1 Maktens påverkan på arbetssättet 

”Det blir motsägelsefullt när klienternas mål är orealistiska till de resurser som finns. Detta gör att det 

blir jobbigt när man ska prata med chefen om det” Fredrik, 42 år. 

 

Olle fortsätter: ”Vi utför kontroller i arbetet och detta innebär att min plikt både är att hjälpa den 

behövande och samtidigt följa organisationens budget. Därför måste man som myndighetsperson 

hitta en balans där kontrollfunktionen inte blir kränkande för klienten.” Olle, 52 år.  

 

Sara har samma tanke och påpekar att det är stressen som skapar påfrestningar: ”Det är ett stressigt 

jobb, ibland springer jag fram och tillbaka på olika möten. Det har även hänt att några här blivit sjuka 

på grund av stressen. Detta har vår chef förståelse för då arbetssättet inte går att göra något åt.” Sara, 

56år. 

 

Maja fortsätter ” Det händer ibland att klienter blir arga på mig, då brukar jag resonera att dem inte 

blir det på mig utan på personen som sitter här och fattar beslut. Jag försöker alltid underlätta 

stämningen genom att hitta nya sätt att nå klienten… Hade jag haft mer resurser att tillgå ifrån skulle 

jag utan tvekan fatta generösare beslut” Maja 47 år. 

 

5.5.2. Analys av maktens påverkan på arbetssättet 

Informanterna uttrycker yrkesrollen som att innehålla två roller och det upplevs svårigheter med att 

uppfylla dessa två roller via yrkesrollen. Eftersom arbetssättet upplevs alldeles för strukturerat och 

byråkratiskt enligt informanternas formuleringar. Ur Fredriks citat tolkar vi att det finns svårigheter 

med att uppfylla dessa två roller genom yrkesrollen, då det innebär som myndighetspersonen att både 

vara lojal mot verksamheten och mot klienten samtidigt. Ur Lipskys perspektiv menar han att 

huvuduppdraget i det sociala arbetet är att acceptera och följa verksamhetens struktur (Lipsky, 1980, 

s. 4 & 8). Den begränsade budgeten som Fredrik hänvisar i citatet orsaker att det förkommer 

rollkonflikter i yrkesrollen i balansera hans plikter mot klienten som mot verksamheten. Detta 

relaterar vi till Lipskys och Bybergs tankegångar gällande de svårigheter det ger uppfyllandet av 

yrkesrollens plikter. Då effekten blir att handlingsfriheten och därmed fullgörandet av 

arbetsuppgifterna försvåras på grund av organisationens krav och förhållning till verksamhetens 

budget (Lipsky, 1980, s. 13 & Byberg, 2002, s. 16 & 57). Vidare tolkar vi Fredrik som att han 

uppfattar sin verksamhet och handlingsutrymmet som begränsad, på grund av att riktlinjerna har en 

styrande effekt på ärendegången och klientbesluten (Lipsky, 1980, s. 29, Bainanstovu, 2012, s. 199-
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201 & Byberg, 2002, s.16 & 57). Detta tolkar vi som ett hierarkiskt maktperspektiv som enligt 

Foucault har en disciplinerande karaktär.  

 

Då det hierarkiska maktperspektivet organiserar individen, i detta fall både socialarbetaren och 

klienten att ingå i ett samhälle. Om man ska resonera kring det praktiska i arbetssättet, så tolkar vi att 

det är likt Foucaults resonemang kring disciplineringssamhället. Då den består av den makt som 

kontrollerar individen att ingå i ett system i form av olika former av övervakning (Foucault, 2003, s. 

27, 221 & 171). I Olles citat kan vi även här utläsa hur han beskriver sin problematik ur ett 

maktperspektiv, genom att Olle preciserar hur han genom yrkesrollen hamnar emellan två parter. 

Eftersom dessa två parter innehar två olika synsätt. Detta orsakar svårigheter hos yrkesutövaren vid 

beslutfattandet inom ärenden då beslutet ska utgå utifrån dessa två parter ihop (Bainanstovu, 2012, s. 

54 & 199). Enligt Bainanstovu grundas klientbesluten utifrån de politiska bestämmelserna som gör 

sig styrande på myndighetsutövarens arbetssätt och den byråkratiska styrningen av verksamheten.  

Detta genom att den byråkratiska styrningen i generella drag inte tar hänsyn till att tillgodose 

klientens behov. (Bainanstovu, 2012, s. 36). Detta går att konsterara i samband med den problematik 

Olles beskriver i ovanstående citat. Detta är för att riktlinjerna och lagbestämmelserna utifrån dess 

utformning är obligatoriska inom ekonomiskt bistånd enligt SoL 4 kap 1§. Ur Saras citat tolkar vi det 

som att kraven hon upplever i uppfyllandet av arbetsförpliktelserna ofta övergår till att bli 

stressmoment. Detta menar hon är ett allmänt problem hos arbetslaget. Då många av hennes 

kollegors upplevda stress i arbetet har övergått till sjukdom (Lloyd .m.fl. 2002, s. 225, 257 & 260). 

Detta ser vi går att relatera till både Fredriks och Olles problematik utifrån deras citat. Då de 

beskriver hur ovanan av att hantera sin problematik leder till försämring av myndighetsutövningen i 

tillämpningen i det dagliga arbetet. Vidare finner vi i Saras citat att stress och påfrestningar i arbetet 

skapar ohälsa (Lloyd,m.fl., s. 225 & 261- 263). Enligt Byberg är detta svårt att förändra genom 

socialarbetarens handlingsutrymme med tanke på politikernas bestämmelser kring ekonomiskt 

bistånd, men även utifrån hur verksamheten vill att budgeten ska användas (Byberg, 2002, s. 15 & 

Bainanstovu, 2012, s. 36). Enligt Lloyd m.fl. artikel menar de att det sociala arbetet omfattas av flera 

stressfaktorer, såsom rollkonflikter hos yrkesutövaren och tidsbrist. Eftersom socialarbetaren inte 

alltid kan förverkliga verksamhetens förväntningar i praktiken.  

 

Detta gör att risken för att stress och utbrändhet hos den yrkesverksamme ökar, om denne inte hittar 

en metod att hantera stressmomenten på ett hälsosamt sätt (Lloyd .m.fl., s. 261-263). Detta anses vara 

ett allvarligt problem hos informanterna, då de inte alltid kan använda sig av handlingsutrymmet i att 

definiera klienternas behov (Bainanstovu, 2012, s. 54 & 199). När klienternas behov ska bedömas är 
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det vanligt att definieras enligt lagrumen och riktlinjerna, för att behålla rättsäkerheten och klientens 

behov tillgodoses om den är berättigad bistånd enligt SoL 4 kap 1§. Ur Majas citat tolkar vi hennes 

synsätt att hennes beslut inte är bundna till hennes personlighet utan till hennes yrkesroll som 

myndighetsperson. Då hon menar att konflikterna som sker med klienterna och verksamheten inte har 

någon inverkan på hennes personliga identitet och hennes profession. Enligt Weinsjö beror detta på 

att yrkesidentiteten ständigt formas och utvecklas på grund av Majas erfarenheter och värderingar 

(Weinsjö, 2008, s. 18 & 29, 31-32). Utifrån detta anser vi att Maja försöker uppnå enligt ett 

professionellt förhållningssätt, det vill säga genom att visa förståelse och respekt för klienten i 

bemötandet, samt att inte låta privata åsikter om klienten påverka klientens ärende. (Holm, 2001, s. 

42). Då Maja har valt att inte beblanda sina privata åsikter om klienten i att påverka handläggningen 

och därmed utförandet av hennes arbetssätt. Eftersom det skulle öka stressen och oron hos henne, 

som det gör hos de andra informanterna i detta tema.   

 

5.5.3 Maktens påverkan på klientbemötande 

Layla beskriver sitt arbetsklimat som följande ”Hade jag haft längre handläggningstid skulle jag ägna 

mer tid åt att prata mer med mina klienter och bilda fler personligare kontakter, då det underlättar 

handläggningen”. Layla 38 år. 

 

Olle fortsätter: ”Vi på socialtjänsten har en högre position vilket kan misstolkas ibland, eftersom 

klienterna tror att vi inte vill hjälpa dem. När jag började här trodde mina klienter att jag inte hade 

något förtroende för dem, det ledde till väldigt känsloladdade samtal. Nu har jag lärt mig att 

formulera mig bättre och det har hjälpt mig i mitt arbete i när jag utför de nödvändiga kontrollerna” 

Olle 52 år. 

 

Sara fortsätter: ”Här utför vi mycket kontroller innan vi fattar beslut. Ibland kan jag känna att en del 

av kontrollerna vi gör kan kännas kränkande mot klientens integritet. Tillexempel om jag ifrågasätter 

klientens frånvaro eller hindrar den från att utföra privata ärenden” Sara 51 år. 

 

Maja fortsätter: ”Ibland fattar jag beslut som jag personligen inte står för att jag måste följa den 

budget och de riktlinjer som finns. För annars går i taket om jag beviljar mer än jag ska (skratt)’’ 

Maja 47 år. 

 

5.5.4 Analys av maktens påverkan på klientbemötandet 

 I Laylas citat beskriver hon hur besluten hon fattar kring olika ärenden styrs av organisationens 
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riktlinjer och regler, samt hur detta begränsar hennes tid att träffa sina klienter och handläggningen 

av sina ärenden.  Layla anser att tidsbrist är ett stressmoment i arbetet. Då det är i mötet med klienten 

som hon gör individuella bedömningar av de klienter hon träffar. Vidare tolkar vi att Layla vill vara 

professionell i sitt arbete och fatta korrekta beslut som är baserade utifrån individens behov, som i 

detta fall är enligt SoL 4 kap 1§.  Detta för att sätta klienten i fokus och bemöta denne med respekt, 

som anses är att bemöta någon med ett professionellt förhållningssätt (Cajvert, 1998, s.120- 121). 

Men angående Laylas handlingsutrymme så relaterar vi det till Lipskys tankegångar kring 

handlingsutrymmet. Då han menar att handlingsutrymmet är kopplat till de politiska bestämmelserna, 

vilket tolkas som det grundläggande skälet till varför handlingsutrymmet upplevs som snävt. Samt till 

varför Layla anpassar sina beslut efter maktens premisser i form av lagrum och riktlinjer (Lipsky, 

1980, s. 3). Socialarbetarens yrkesidentitet skapas genom att den yrkesverksamme utvecklar sin 

personlighet via sociala interaktioner på arbetsplatsen och genom kollegornas erfarenheter.  Detta för 

att den yrkesverksamme anpassar sig till olika situationer i arbetet och i hur denne resonerar kring 

egna bedömningar (Aurell, 2001:28 & Weinsjö, 2008, s. 18 & 29, 31-32). Detta kan enligt Aurell 

stärka socialarbetarens yrkesroll, då den yrkesverksamme förväntas att vara anpassningsbar i arbetet i 

olika situationer och med olika människor (Aurell, 2001, s. 31). Detta kan vi se agera som en fördel 

åt Layla då det på längre sikt underlättar för henne att vara mer förberedd på sitt nästkommande 

uppdrag och därmed kunna fokusera på att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt enligt 

Sol 1 Kap 1.  Utifrån Lloyds perspektiv så förebygger även beteendet att anförtro sig till sina kollegor 

och chefer mot stress och ohälsa hos den yrkesverksamme (Lloyd .m.fl., 2002, s. 225). Då som följd 

enligt Byberg leder till att verksamhetens riktlinjer och kollegornas expertis får en kontinuitet och 

trygghet i arbetsgruppen och till ett bra arbetsklimat. Eftersom dessa arbetsrelationer fungerar som 

överlevnadsmekanismer för den enskilde socialarbetaren i arbetet. Detta menar Byberg även är ett 

orosmoment för arbetskvalitén, då kontinuiteten minskar utvecklingen av verksamheten (Byberg, 

2008, 16, 18 & 57). Trots Lloyds perspektiv på skyddsfaktorer, menar vi att Laylas stress leder till att 

orsaka inre konflikter hos Layla, i hur hon vill tillämpa myndighetsutövningen i via yrkesrollen. 

Detta menar Weinsjö beror för att hennes föreställning av yrket baseras utifrån de värderingar och 

tidigare erfarenheter hon har kring yrket (Weinsjö, 2008, s. 86).  När dessa inre konflikter inte får 

utlopp skapar det känslor av stress och oro hos den yrkesverksamme, vilket problematiserar 

förmågan att kunna uppnå organisationens mål i att kunna behålla sin position i arbetet (Foucault, 

2003, s. 34- 35). Trots dessa stressmoment hos den yrkesverksamme menar Lloyds m.fl., i artikeln att 

stress är något som är återkommande och därmed ofrånkomligt i arbetet (Lloyd m.fl., 2002, s. 261–

263).  
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Detta menar Bainanstovu beror på för att arbetsområdena inte ökar i samma takt som 

handlingsutrymmet. Detta är ett problem inom socialt arbete, då besluten alltid kommer att prioriteras 

efter de politiska bestämmelserna som finns kring verksamhetens ekonomiska budget och 

byråkratiska styrning(Bainanstovu, 2012, s. 54 & 199). Ur Olles citat tolkar vi att han brister i att 

anpassa sig till olika situationer, som exempelvis i samtal med klienterna. Då detta fick honom att 

vilja utveckla sin anpassningsförmåga i hans val av formulering och ordval, då han märkte att det 

minimerade att känsloladdade möten och konflikter uppstod. Detta fick honom att behålla det nya 

förhållningsättet gentemot klienten, då det visade sig ge resultat (Aurell, 2001, s. 31 & 33 & Cajvert, 

1998, s. 120-121). Detta resulterar till att hans handlande blir mer legitimerad och därmed acceptabelt 

för klienten. (Lipsky, 1980, s. 13 & Foucault, 2003, s. 33). I Saras citat tolkar vi att hennes 

beskrivning på yrkesrollens krav på kontroller, till Foucaults teori om övervakning och straff, då 

kontroller inom en organisation är vad som får samhället att fungera. Genom att inflika olika former 

av kontroller på den enskilde individen, då denne ingår i ett system. Detta betyder att alla som ingår i 

systemet, som till den enskilde myndighetsutövaren måste överbevakats och kontrolleras utifrån sin 

position i samhället. Detta för att se om myndighetsutövaren tillrättar sig efter maktens premisser, av 

att vara delaktig i ett system (Foucault, 2003, s. 27, 221 & 171). För annars är risken att 

myndighetsutövaren upplever sig hotad av att kunna bli fråntagen sin makt eller sin position i 

samhället, om den inte uppfyller de krav som denne ställs inför (Foucault, 2003, s.130–131). Som vi 

tidigare nämnt bedriver samhället inom sitt system, vad Foucault kallar för en korrektionsanstalt som 

ingår i rättssystemet, för att reglera individen i samhället. Det som är viktigt att nämna är att 

korrektionsanstalten tillämpas på olika sätt. Sara beskriver i sitt citat hur hon som utövare 

korrektionsanstaltens maktutövning, ibland kan upplevas som kränkande gentemot hennes klienter. 

Då det både bär på en gynnande och bestraffande karaktär(Foucault, 2003, s.129). I Majas citat tolkar 

vi som att hon upplever arbetssättet som präglat av verksamhetens rådande budget. Enligt Byberg så 

tolkar vi att socialarbetaren påverkas av verksamheten i dennes arbetssätt på grund av den rådande 

budgeten. Då budgeten kan begränsa handlingsutrymmet vid formandet av beslut (Byberg, 2002, s. 

16 57 & Bainanstovu, 2012, s. 36-37, Lipsky, 1980, s. 29).  Att arbeta efter en begränsad budget har 

även sina fördelar då det ökar att arbetsmiljön blir hälsosammare, ökad kontinuiteten och att 

tryggheten i arbetet blir stabilare. För att arbetsuppgifterna blir mer monotona. Men i sin tur medför 

detta att risken för etiska dilemman och brister i att upprätthålla ett professionellt förhållningsätt ökar, 

i förhållande till socialtjänstens människosyn (Aurell, 2001, s. 31 & Bainanstovu, 2012, s. 84 & 235, 

331-338). Då påföljden av att arbeta efter en begränsad budget innebär att verksamheten begränsas 

samt dess möjligheter att profilera dem anställda. Då det exempelvis skulle öka kompetensen hos de 

anställda och minska arbetsbelastningen i arbetsgruppen (Weinsjö, 2008, s. 86).  
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5.5.5 Sammanställning av tema 3 

Informanterna beskriver i detta tema de svåra dilemman som uppkommer i arbetssättet. De faktorer 

som diskuteras i temat är verksamhetens budget i kombination med tidsbristen. Detta framgår i 

informanternas citat av att de ständigt får arbeta med sig själva, för att klienterna ska bli väl bemötta 

och få den hjälp de behöver som biståndstagare hos socialtjänsten. I deras arbetssätt ingår olika delar 

som ska uppfyllas för att klienten ska bli berättigad till försörjningsstöd. En del av informanterna 

tycker att kontrollfunktionen faller sig naturligt in till yrkesrollen, medan de andra informanterna 

anser att kontrollfunktionen ibland kan kränka klienternas integritet. Utifrån detta resonerade vi 

utifrån Foucault tankesätt kring övervakning, då han menar att syftet med kontroll inom ett system är 

för att reglera individen. Detta genom att individen underkastar sig maktens premisser för att få sina 

behov tillgodosedda, som i detta fall är i form av bistånd. Inom ekonomiskt bistånd är detta en 

ifrånkomlig process, då denna utsättning av makten är obligatoriskt i arbetet och kopplat till 

verksamhetens ekonomi och budget (Foucault, 2003, s. 27). Enligt informanternas synpunkter kring 

yrkesrollen, kan vi utläsa att påfrestningen och den upplevda stressen är återkommande. Då de menar 

att de har två roller att förhålla sig till. Detta skapar i sin tur inneboende rollkonflikter hos 

socialarbetaren och förvirring i förhållningssättet till klienterna. Eftersom de politiska 

bestämmelserna styr verksamhetens riktlinjer och därför problematiserar myndighetsutövningen i 

handlingsutrymmet (Bainanstovu, 2012, s. 26-37). Då socialarbetaren kontrolleras av verksamheten 

utifrån de lagrum och riktlinjer som är riktade till deras verksamhet. Utifrån detta tema kunde vi 

utläsa att socialarbetaren har två roller i sitt arbete. Dessa två roller leder till en ökad stress och risk 

för ohälsa i arbetet. Då det råder organisatoriska faktorer som försvårar tillämpningen av både 

socialtjänstens människosyn och verksamhetens riktlinjer. På grund av dessa faktorer såsom stress, 

tidsbrist och verksamhetens budget. Dessa faktorer har beskrivits som hinder enligt informanterna, då 

de upplever att de återkommande faktorerna problematiserar myndighetsutövningen i 

tillgodosättandet av klienternas behov.  

 

6. Diskussion  

Studiens avsikt har varit att undersöka hur socialarbetaren inom ekonomiskt bistånd erfar sin 

yrkesroll, samt förhåller sig i mötet med klienten utifrån ett maktperspektiv. I syftet av att undersöka 

hur socialarbetaren påverkas av sitt arbetssätt och uppfattar sin yrkesroll i mötet med klienten. 

Utifrån studiens samlade datamaterial har vi kommit fram till att yrkesidentiteten har en stark 

anknytning till verksamhetens normer och riktlinjer i hur den yrkesverksamme påverkas i sina beslut, 
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utifrån sina arbetsrelationer såsom av sina kollegor och chefer. Eftersom detta omsätter många 

prövningar på det professionella förhållningssättet hos socialarbetaren i sitt formande av yrkesrollen. 

Då socialarbetaren ständigt tvingas att anpassa sig efter organisationens och politikernas krav som 

dels formar dennes arbetssätt. I studien framkommer det att socialarbetaren ingår i flera 

maktrelationer både som enskild privatperson och som yrkesperson. Dessa maktrelationer påverkas 

av tre beständiga komponenter, det vill säga via andra individer, samhället och organisationen, som 

socialarbetaren ständigt kommer att kategoriseras efter i samspel med den andre (Foucault, 2003, 

s.31, Bainanstovu, 2012, s. 71-73 & Tilly, 2000, s. 26–27 & 117). I studien framkommer det hur den 

enskilde socialarbetaren socialiserar sig i olika former av sociala sammanträden för att kunna 

accepteras av sin omgivning, som vi anser är en typ av formell maktpåverkan utifrån Foucaults 

perspektiv på yrkespersonen. Detta för att behålla sin roll som socialarbetare och som 

myndighetsperson i bemötandet med klienten. Då myndighetspersonen blir bärande av 

organisationens kultur, i form av normer och värderingar som tillämpas inom organisationen 

(Foucault, 2003, s. 31). Vidare tillämpar socialarbetaren organisationens kultur utifrån dess lagrum 

och riktlinjer, beroende på hur denne påverkas av de sociala interaktioner socialarbetaren bemöter via 

yrket. Dessa interaktioner har studien visat sig verkar i form av åsikter, värderingar och 

föreställningar utifrån socialarbetarens klienter, kollegor och chefer. (Lloyd m.fl., 2002, s. 261–263 

& Weinsjö, 2008, s. 18 & 29, 31-32). Detta anser vi är en typ av en informell maktpåverkan som 

verkar på socialarbetaren. Då studien resultat visat att denna informella påverkan utgör en stor 

betydelse i hur den enskilde socialarbetaren bedömer sin arbetsprestation och sin arbetsmiljö. Som i 

sin tur omsätter svårigheter i tillämpandet av det professionella förhållningsättet i bemötandet. Då 

socialarbetaren utifrån sitt arbetssätt påverkas av olika faktorer såsom stress, tidsbrist och budget i 

hur de ska förhålla sig till verksamhetens riktlinjer. Som vi tidigare nämnt beror för att 

socialarbetaren ingår i flera maktrelationer som verkar på socialarbetarens yrkesroll och på dennes 

arbetssätt(Foucault, 2003, s. 32). De maktrelationer studien valt att studera är den relation 

socialarbetarens har till sin verksamhet och till sin yrkesidentitet som har beskrivits i tema tre. 

Studiens resultat visar att socialarbetarens verksamhet och yrkesrollen som beskrivits i tema ett och 

två påverkas och genomsyras av maktens premisser gällande dennes arbetssätt från sin verksamhet. 

Detta i form av tre återkommande faktorer såsom stress, tidsbrist och verksamhetens budget, av att 

dessa faktorer försvårar det professionella förhållningssättet när socialarbetaren inte kan fullfölja sitt 

uppdrag som myndighetsperson. I studien kunde vi konstatera att informanterna upplevde 

ärendeprocessen som krävande och påfrestande, med anledning av att ärendemängden upplevdes som 

orimlig i förhållande till den tid det hade att utreda ett ärende. Då informanterna upplevde att kraven 

ökat och att detta ledde till en ökad stress samt känslor av oro och frustration i utförandet av 
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arbetsuppgifterna. Detta kunde studien påvisa genom att informanterna prioriterade FL:s 

bestämmelser kring dokumentation och handläggning i större utsträckning, än att följa de 

bestämmelser som SoL har kring socialtjänstens människosyn om bemötande. Detta på grund av att 

verksamheten utför kontroller i arbetet. Studien visade att effekten av de återkommande faktorerna i 

arbetet ledde till att människosynen i generella drag försämrades. Detta för att tidsbristen påtrycker 

socialarbetaren att prioritera bland sina arbetsuppgifter inom sina ärenden. Denna påtryckning anses 

som en form av underkastelse enligt Foucault, då individen ingår i ett rättssystem som tidigare nämnt 

är politisk styrd organisation (Foucault, 2003, s. 32).  Denna typ av underkastelse innebär att 

socialarbetaren väljer att följa maktens förpliktelser för att kunna behålla sin position i rättssystemet 

(Foucault, 2003, s. 31). Denna typ av mentalitet på makten och dennes styrning på socialarbetaren 

som individ syns och verkar i mötet med klienten. Då socialarbetaren bland annat tolkar sitt 

handlingsutrymme utifrån sin professionella och privata kunskapsbas samt av sina erfarenheter 

(Weinsjö, 2004, s. 86). Det som framkom i studiens resultat var att orsaken till att det råder 

svårigheter i tillämpningen av människosynen beror för att den tolkning som socialarbetaren gör är 

individuellbaserad. Då bedömningen utgörs utifrån klientens livssammanhang, vilket gör att 

människosynen blir svår att tillämpa lika inom samtliga ärenden. Detta tolkar vi som bristande i det 

professionella förhållningssättet. Då människosynen riskeras att tolkas olika och detta leder till att 

klienterna ibland inte kan få sina behov tillgodosedda enligt en skälig levnadsnivå enligt SoL 4kap 1. 

Utöver den informella påverkan som socialarbetaren utsätts för i det dagliga arbetet, utövas även en 

formell påverkan det vill säga via budget och verksamhetens interna riktlinjer. Då den rådande 

budgeten gör sig styrande på verksamheten och på socialarbetarens handlingsutrymme i form av de 

ramar som kontrollerar budgetens omsättning inom ekonomiskt bistånd (Lipsky, 1980, s. 29). Detta 

har studien påvisat genom att informanterna själva beskriver svårigheter med att tillgodose 

klienternas behov bland annat utifrån verksamhetens budget. Utifrån Byberg och Lipskys 

resonemang tolkar vi att effekten av detta blir ett snävt handlingsutrymme då informanterna tvingas 

att placera sina klienter i fack för att kunna tillgodose klienternas behov utifrån de kriterier som 

lagrummen eftersträvar (Byberg, 2002, s. 16, 57 & 75 & Lipsky, 1980, s. 54). I enlighet med Tilly 

tror vi att detta en oundviklig process, då det ständigt sker hos oss som individer och där av i arbetet 

(Tilly, 2000, s. 24–25). Utifrån Tillys resonemang kunde vi se hur informanternas vilja att följa 

makten och även deras vilja att göra sin omvärld begriplig är genom kategorisering som en 

nödvändig process (Tilly, 2000, s. 17). Detta anser vi kan riskera det professionella förhållningsättet, 

då socialarbetaren använder sig av kategorisering vid utvärdering och handläggning av ärenden. 

Detta har studien upptäckt både kan agera som en fördel eller som en nackdel för klienten. Eftersom 

det normativa beteendet som socialarbetaren har innebär att socialarbetaren inhämtar stöd från sin 
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omgivning då det ingår i dennes natur (Aurell, 2001, s. 33 & Foucault, 2003, s. 44–45). Effekten av 

detta menar vi kan problematisera det professionella förhållningssättet, eftersom den enskilde 

socialarbetaren riskerar att betrakta klienten efter samma premisser som sina kollegor (Aurell, 2001, 

s. 28 & Weinsjö, 2008, s. 18 & 29, 31-32). Problematiken med detta anser vi har en stark anknytning 

till socialarbetarens relation till sin yrkesidentitet. Då upprätthållandet av det professionella 

förhållningssättet baseras på hur väl socialarbetaren realiserar sin uppfattning om sin yrkesidentitet i 

praktiken. Detta underlättar för socialarbetaren att kunna tillämpa människosynen i mötet om 

socialarbetaren upplever sig tillfreds med yrkesidentitetens krav i relation till sin yrkesroll (Weinsjö, 

2004, s. 67-68). 

7. Slutsats 

Vi har i denna studie studerat hur socialarbetaren förhåller sig i mötet och till den problematik som 

uppkommer i det personliga mötet. Vi har kommit fram till att det sociala arbetet är väldigt komplext 

i synnerhet i mötet. Då socialarbetaren både agerar som hjälpare och kontrollant, vilket gör att det 

professionella förhållningssättet alltid kommer att ifrågasättas på grund av socialarbetarens 

tolkningsfrihet. Studien har även visat att det existerar statiska faktorer som en informell och formell 

maktpåverkan som påverkar socialarbetarens formande av yrkesrollen och tillämpningen av 

verksamhetens riktlinjer inom arbetssättet. Då verksamhetens budget är vad som präglar formandet 

av beslut. Detta har studien visat skapar inre konflikter hos socialarbetaren och påfrestningar utifrån 

hur socialarbetaren värderar sitt yrke utifrån hur väl realisationen av yrkesidentiteten praktiseras via 

yrkesrollen. När socialarbetaren ständigt påverkas av faktorer som verksamhetens budget, stress och 

tidsbrist i arbetssättet. Denna menar vi sätter stor prövning på socialarbetarens yrkesroll att vara 

anpassningsbar och reflekterande för att kunna finna nya utvägar i att kunna fullgöra sina 

arbetsförpliktelser till fullo. Vi vill dock betona att studiens resultat inte representativ för att 

representera hur alla verksamma socialarbetare inom ekonomiskt bistånd upplever sitt arbetssätt samt 

formandet av yrkesrollen. Vi menar dock att studiens resultat fungerar som underlag för vidare 

studier, då studiens resultat ger en bild på hur arbetssättet och formandet av yrkesrollen kan formas 

inom ekonomiskt bistånd. Med denna tanke i behåll och att detta är en kvalitativ studie, vilket 

betyder att studiens empiri är baserad utifrån informanternas uppfattningar och värderingar kring 

handläggning och dennes påverkan av yrkesrollen. Detta har varit avgörande i hur framställningen av 

studiens empiriska material har uppkommit utifrån studiens abduktiva analysstrategi. Men utifrån 

studiens empiriska material så har vi kommit fram till ett resultat som är enhetligt till studiens 

frågeställningar och som påtalar den svårighet som råder för studiens informanter i att utföra sin 

arbetsplikt till fullo.  
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8.3 Bilaga 1. 

 Intervjufrågor 

Vad har du för arbetsbakgrund?  

 

Vad har du tidigare arbetat med?  

 

Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

 

Hur länge har du arbetat på enheten för ekonomiskt bistånd? 

 

Vilka arbetsuppgifter har du som socialarbetare? 

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Hur upplever du ditt handlingsutrymme som socialarbetare? 

 

Vad är ett bra bemötande för dig? 

 

Vad tror du att dina klienter känner sig väl bemötta? 

 

Vad är det absolut bästa med att arbeta på denna arbetsplats? 
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Vad definierar du som en god arbetsmiljö? 

 

Vad är det som får dig att vilja komma till arbetet? 

 

Känner du att en god sammanhållning med din arbetsgrupp är viktig 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Vilka personer söker sig till er? 

 

Vad tror du är den största orsaken till att klienter som är i behov av hjälp inte ansöker om bistånd 

 

Hur fungerar ert samarbete med andra myndigheter? 

 

 Har klienterna som ansöker om bistånd kunskap om sina rättigheter? 

Om inte, hur mycket informerar ni om det? 

 

Kan klienternas kunskap men även okunskap problematisera mötet i så fall på vilket sätt? 

 

Hur fungerar det personliga mötet med klienten?  

 

Vad är ett professionellt förhållningssätt för dig? 

 

Hinner du utföra dina arbetsuppgifter i tid? 

 

Hur handlägger ni klienters ärenden?  

 

Använder ni er av en mall? 

 

Hur går handläggningen av ärendet till? 

 

Hur mycket information får ni ta del av gällande klientens privata liv? 

 

Har du tiden eller möjligheten att bemöta alla klienter på samma sätt? 
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Vilka lagrum är mest väsentliga inom denna enhet? 

 

Upplever du att din arbetsplats kan vara stressig och energikrävande? 

Vad tror du att det beror på 

 

Hur fungerar du under stress? 

 

Hur hanterar du stressen på bästa sätt? 

 

Tror du att stress kan påverka handläggningen av ett ärende eller bemötandet? Hur tror du att 

klienterna uppfattar er som socialarbetare? 

 

Hur tror du att dina beslut påverkar dina klienter i efterhand? 

 

Hur påverkas du av dina beslut då de kan vara livsavgörande för dina klienter? 

 

Vad gör du ifall du känner att du gjort fel bedömning och hur påverkas du i din yrkesidentitet? 

 

Hur tycker du media speglar det sociala arbetets praktik? 

 

Kan klientens attityd påverka ditt bemötande eller beslut? 

 

Vilka problem har du upplevt med att arbeta som socialarbetare? 

 

Har du upplevt att klienters bemötande varit hotfullt? Och har det påverkat ditt beslut? 

 

Tycker du att du har påverkats av dina egna erfarenheter på något sätt i processen till beslutet? 

Brukar du reflektera i efterhand efter att beslut har gjorts? 

 

Anser du att det är viktigt att reflektera? 

Om ja, hur ofta gör du det? 

 

Om du fick valet att förändra eller lägga till eller att utöka en rättighet i ditt handlingsutrymme i ditt 

arbete med era klienter, vad skulle det i så fall vara? 
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8.4  Bilaga 2 

Förfrågan om intervju 

 

   

 

 

Institutionen för samhällsvetenskaper 

 i Socialt arbete 

Hej blivande informant!  

Vi är två socionomstudenter från Södertörns högskola som befinner oss i vår process i att skriva vår 

C-uppsats. Vi vill gärna att du som informant tar del i vår studie, då vi kommer att forska om hur du 

som socialarbetare på enheten för ekonomiskt bistånd påverkas av din arbetsmiljö samt arbetsvillkor i 

dittbemötande med biståndstagaren och hur det kan påverka slutgiltiga beslutet för klienten.  

I denna intervju kommer vi att ställa frågor som berör vilken typ av bistånd dessa era klienter är 

berättigade till och vilken typ av bistånd som vanligen förekommer i handläggningen. Vi är även 

nyfikna på vilka metoder ni som socialarbetare använder er av i mötet med klienten. Därför är vår 

förfrågan att gärna få komma i kontakt med samtliga inom verksamheten, som kan besvara på dessa 

frågor och helst även en som är ansvarig för biståndsenheten. Eftersom det centrala i vår uppsats är 

att se utifrån ert perspektiv hur ni upplever arbetsvillkoren och hur det kan påverka ert bemötande 

med biståndstagaren.  

Det kan vara bra att veta att ni som deltar är skyddade under konfidentialitetskravet. Vilket innebär 

att du som informant tillförsäkras största möjliga konfidentialitet av era personliga kontaktuppgifter 

och känslig information vilket innebär att det inte råder en risk att bli identifierad. 

Tack på förhand! 

OBS!  

Vi tror att intervjun kan ta upp till en timme, men vi är flexibla till era förslag. 

Hör gärna av er till oss via e-post eller till telefonnummer för vidare information. 
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Kontaktuppgifter: 

E-post: xxxxxxxxxxxxx 

Telefonnummer: 

Xxxx xxxxxxxx: telefonnummer xxxxxxxxxxx     Xxxxxxxx: telefonnummer xxxxxxxxxx 

För vidare information har ni möjligheten att kontakta vår examinator/handledare: Ali Hajighasemi 

som är filosofi doktor och programansvarig för IMER för institutionen för samhällsvetenskaper på 

Södertörns högskola. 

Kontaktuppgifter 

Epost: ali.hajighasemi@sh.se 

Telefonnummer: xx-xxxxxxxx 

Vänliga Hälsningar 

Xxxx xxxxxx & xxxxxxxxx 

 

8.5  Bilaga 3 

Informationsbrev 

Hej XXXX! 

Vi ser fram emot att få träffa dig tisdagen den xxxx klockan 9:30 på xxxxxx. 

Vårt syfte med vår C-uppsats är att undersöka hur yrkesverksamma ekonomiskt bistånd inom socialt 

arbete bemöter klienter som ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Våra funderingar berör främst att utgå ifrån ekonomisk bistånd men även hur er verksamhet fungerar  

Till exempel:  

Hur handläggningsprocessen går till inom ekonomiskt bistånd? 

Hur du upplever bemötandet av dina klienter och vad du själv anser är viktigt att förmedla i 

bemötandet med klienten? 

För att skydda dig som informant så kommer vi att utgå efter dem allmänna forskningsetiska 

principerna om de etiska kraven inom humanistisk-samhällsvetenskapligforskning. 

Vilket innebär att du som informant kan känna dig säker att dina kontaktuppgifter kommer att 

avidentifieras.  Vi kommer att använda oss av andra namn så att obehöriga inte har möjlighet till att 

identifiera dig.  

Med din tillåtelse kommer vi att spela in samtalet i en diktafon, denna inspelning kommer efter 

examinationen av C-uppsatsen att raderas. Inspelningen kommer endast att användas för C-

uppsatsens vetenskapliga bruk.   

mailto:ali.hajighasemi@sh.se
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Viktigt att veta 

 C-uppsatsen kommer att publiceras på Diva när den är examinerad. 

 Du har möjligheten att stoppa intervjun som informant eller avbryta ditt deltagande när du vill. 

 Är du intresserad av att ta del av denna C-uppsats efter examination.  

Är du välkommen att kontakta oss och om du har övriga frågor eller funderingar: 

 xxxxxxxxx:xxx   & xxxxxxxxxxxxxxx    

 E-post: Socionomstudent.sh@live.se 

 Med vänliga hälsningar xxxxxxx & xxxxxxxx 

 


