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Abstract 
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encounter and authority [Translated title] 

Supervisor: Jesper Johansson 
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The purpose of this study is to gain a better understanding of how, encounter and the use of 

authority, affect the meetings between social secretaries and families with foreign 

backgrounds from a social secretary's standpoint. We conducted a qualitative study with semi-

structured interviews as our data collection method. The interview material is based on 

interviews with seven social workers working at a social welfare office in a medium-sized 

municipality in Sweden focusing on child and family issues. The thesis is based on the study's 

two central themes: Encounter and Authority. We have found in our study that having a 

positive attitude has a great impact on building confidence and a meaningful relationship 

between social services and families with migration backgrounds. By treating families with 

respect, having an open mind and using a skilled interpreter, social workers felt this gave a 

positive response. The reflections around authority varied among social workers. Some 

experienced a sort of reassurance regarding their position of authority as a result of the laws 

governing their work while some do not reflect on the balance of power at all. What also 

emerged from the study was the importance of cultural familiarity, that is, to have the skills of 

understanding of different cultures. It can also be an advantage for client relationship if the 

social worker has a similar background to that of the family. The empirical data have been 

analyzed from the perspective of authority and previous research that has dealt with the study 

topic. Unlike existing research studies this study deals with the experiences of social 

secretaries and has a Swedish context. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande 

och makt i mötet mellan socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund. Vi har 

genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Intervjumaterialet bygger på intervjuer med sju socialsekreterare som arbetar på ett 

socialkontor i en medelstor kommun i Sverige med inriktning på barn- och familjefrågor. 

Uppsatsen fokus ligger på studiens två centrala teman: Bemötande och Makt. Vi har i vår 

studie kommit fram till att bemötandet har en stor betydelse för förtroendet och relationen 

mellan socialtjänsten och familjer med migrationsbakgrund. Att bemöta familjerna med 

respekt och nyfikenhet ansåg socialsekreterarna som viktigt liksom användandet av en 

skicklig tolk. Reflektionerna kring makt varierade bland socialsekreterarna. Några upplevde 

en slags trygghet gällande sin maktposition till följd av de lagar som styr arbetet medan några 

inte reflekterade över maktförhållandet alls. Vad som även framkom var betydelsen av 

kulturförtrogenhet, det vill säga att ha kompetens och förståelse för olika kulturer. Det kan 

även vara en fördel för klientrelationen om socialsekreteraren har en liknande bakgrund som 

den aktuella familjen. Det empiriska materialet har analyserats utifrån maktperspektivet samt 

tidigare forskning som berört studiens ämne. Till skillnad från den redan befintliga 

forskningen bidrar denna studie med socialsekreterares egna perspektiv utifrån en svensk 

kontext.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bemötande, Makt, Klient, Socialsekreterare, Socialtjänst, Familjer med 

migrationsbakgrund, Klientrelation 
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1. Inledning 

 

Den sista december 2014 uppmättes en rekordhög invandring till Sverige under det gångna 

året med 126 966 personer (Statistiska centralbyrån, 2015). Att komma till ett nytt land 

innebär många nya intryck med nya normer, lagar och regler att förhålla sig till. För att veta 

hur man kan förhålla sig till det nya landet är det viktigt att få information angående sina 

rättigheter och skyldigheter. Clevenger, Derr, Cadge och Curran (2014) menar att 

socialarbetare känner ett moraliskt ansvar över att introducera och hjälpa nyanlända i 

samhället, men även att skapa en relation till dem. Detta då socialarbetare kan vara en av de 

första professionella kontakterna i ett nytt land. 

Johansson (2012) beskriver att familjer med migrationsbakgrund är särskilt utsatta 

inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i förhållande till etniskt svenska familjer. En 

närmare förklaring till detta menar Johansson (2012) är att det kan finnas språksvårigheter 

samt brist på kunskap om det svenska samhället. Vidare beskriver Hsu, Hacket och Hinkson 

(2014) att det finns olika betydelsefulla egenskaper för klienter i mötet med socialarbetare. 

Professionella egenskaper hos socialarbetare som exempelvis empati, kompetens och 

erfarenhet är av stor betydelse för relationen mellan klient och socialarbetare. Samma studie 

visar att det även finns en önskan om att känna samhörighet med socialarbetaren genom 

egenskaper av en mer demografisk karaktär. Tillhörandet av samma etniska eller kulturella 

bakgrund kan vara betydelsefullt för förtroenderelationen. Johansson (2012) beskriver också 

bemötandet och en relation byggt på förtroende som betydelsefullt och kan ibland vara 

avgörande i mötet mellan personer med migrationsbakgrund och socialarbetare. 

Intresset för studiens valda målgrupp och riktning har sin grund i den 

verksamhetsförlagda utbildningen där vi mött många familjer med migrationsbakgrund. Vad 

som bland annat observerades är den utsatthet som Johansson (2012) beskriver i sin 

avhandling. Skau (2007) menar att relationen mellan socialsekreterare och klient är 

asymmetrisk vilket förstärker en redan utsatt position. Maktaspekten finns med i alla 

interaktioner mellan hjälpsökande och hjälpare på grund av hjälparens befogenheter i form av 

kunskap, resurser och erfarenhet. Skau (2007) menar även att det obalanserade 

maktförhållandet förstärks av att inte veta sina juridiska rättigheter, vilket med stor 

sannolikhet förstärks ytterligare av att komma från ett annat land eller en annan kultur. 
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Språket har också en betydande roll i det obalanserade maktförhållandet. Språket är det 

viktigaste instrumentet för kommunikation, samspel och etablering av makt. 

Språkförbistringar kan förstärka maktförhållande ytterligare (ibid). 

 Att möta familjer med ett begränsat språk och kunskap om det svenska samhället 

har väckt intresset att vidare undersöka hur detta påverkar mötet mellan socialsekreterare och 

familjer med migrationsbakgrund. Informanter som valts för studien är socialsekreterare inom 

den sociala barnavården då intresset har varit att få en ökad förståelse för deras uppfattning 

om bemötande av familjer med migrationsbakgrund. Hydén (2001) menar att Sverige ur ett 

kulturellt perspektiv blir allt mer multikulturellt. I och med denna förändringsprocess har 

studiens inriktning på familjer med migrationsbakgrund relevans för det sociala arbetet. Vi 

menar att det är av betydelse för framtida men även redan yrkesverksamma socionomer att få 

ökad kunskap om socialsekreterares syn på bemötande och makt, samt vilken betydelse makt 

och bemötande har i mötet mellan socialtjänsten och familjer med migrationsbakgrund. 

Denna studie bidrar med socialsekreterares egna perspektiv på bemötande och makt utifrån en 

svensk kontext. 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande 

och makt i mötet mellan socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund. 

1.2 Frågeställningar 

 

Vad är socialsekreterares uppfattning om bemötande av familjer med migrationsbakgrund? 

 

Hur ser socialsekreterare på sin maktposition och maktförhållandet mellan dem själva och de 

familjer med migrationsbakgrund som de möter? 
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1.3 Definition av migrationsbakgrund 

 

Johanssons (2012) använder begreppet migrationsbakgrund i sin avhandling omväxlande med 

invandrare eller personer med utländsk bakgrund. Vidare beskrivs begreppet utländsk 

bakgrund som avser utrikesfödda barn eller barn till utrikesfödda föräldrar. Johansson (2012) 

diskuterar fördelen med att använda begreppet migrant istället för invandrare då det ännu inte 

är en negativt laddad term samt att det används i internationella kontexter. I denna studie 

kommer vi på ett liknande sätt använda oss av definitionen migrationsbakgrund. 
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2. Bakgrund 

 

I följande avsnitt kommer bakgrunden för studien att presenteras. Bakgrunden består av en 

närmre presentation av studiens huvudsakliga ämnen bemötande och makt. Vidare följer en 

presentation av den tidigare forskning som studerats och använts i uppsatsen. 

 

2.1 Bemötande inom det sociala arbetet 

 

Socialtjänsten och socialarbetare kan vara en av de första professionella kontakterna när en 

familj anländer till Sverige men kan även ha en betydelsefull roll hos redan etablerade 

familjer med migrationsbakgrund. Oavsett etnisk eller kulturell bakgrund spelar bemötandet 

inom det sociala arbetet en stor roll. Själva begreppet bemötande menar Echeverri (2010) 

handlar om möten mellan människor och markerar en slags relation mellan två eller flera 

individer. Hydén (2001) beskriver vidare att begreppet används för att tala om och beskriva 

en relation som kan ses både utifrån den som bemöter men även den som blir bemött. 

Echeverri (2010) beskriver att handläggare på socialkontor är organisationens 

ansikte utåt och deras sätt att uppträda och bemöta människor har en avgörande betydelse för 

människors syn på och uppfattning om organisationen. Ett gott bemötande kan minska den 

skeptiska inställningen till socialtjänsten, även om det finns ett missnöje med ett beslut i sig. 

Vad som anses vara ett gott bemötande eller inte ställs i förhållande till den som blir bemött. 

Vidare beskriver Echeverri (2010) att det professionella sociala arbetet präglas dels av ett 

byråkratiskt uppdrag och dels av ett klientorienterat professionellt synsätt. Socialt arbete är en 

ständig balansgång mellan att hjälpa och att förhålla sig till de strukturer som råder på 

socialkontor. 

Hydén (2001) beskriver relationen mellan socialsekreterare och klient som utgår 

ifrån att en person ansöker om hjälp av något slag från en professionell person som arbetar 

inom en organisation. Den professionella besitter befogenheter i form av kunskap, 

erfarenheter och resurser och förväntas kunna ge den hjälp som individen är i behov av. 

Relationen mellan socialarbetare och klient är asymmetrisk och därav är bemötande en central 

del i det sociala arbetet. För förtroenderelationen är det viktigt att den professionella kan 

legitimera sitt handlande. Med detta menas att den professionella kan redovisa för sitt 

handlande genom att hänvisa till normer och resonemang som har en vardaglig legitimitet och 
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inte enbart hänvisar till lagar och regler som inte alltid säger klienten någonting (ibid). Vidare 

diskuterar Hydén (2001) att det finns problem kring att tala om den vardagliga världens 

normer och föreställningar som speciellt enhetliga. Detta då Sverige ur ett kulturellt 

perspektiv blir alltmer multikulturellt. I och med denna förändringsprocess blir det allt mindre 

uppenbart och självklart vad som utgör så kallade vardagliga normer. 

Skau (2007) menar att maktaspekten finns med i alla interaktioner mellan 

hjälpsökande och hjälpare. Detta då socialarbetare med lagens stöd kan göra allvarliga intrång 

i en familjs privatliv och exempelvis omhänderta barn. Med den professionella yrkesrollen 

kommer en uppsättning normer och värderingar om vad som anses vara ett accepterat 

beteende eller levnadsstandard för en familj. Om det förekommer en allvarlig avvikelse från 

detta kan socialarbetaren falla tillbaka på en rad skrivna men även oskrivna regler om hur det 

bör se ut. Det finns ett obalanserat maktförhållande som förstärks av att många familjer inte 

känner till sina juridiska rättigheter och inte heller blir upplysta om dem. Detta är ett 

förhållande som med stor sannolikhet förstärks av att komma från ett annat land eller en 

annan kultur, med helt andra lagar, värderingar och normer (ibid). 

Skau (2007) beskriver att språket också har en stor roll i det obalanserade 

maktförhållandet. Språket är vårt viktigaste instrument för kommunikation och samspel samt 

för etablering av makt och legitimering av handlingar. Inom exempelvis socialtjänsten 

används ett särskilt byråkratiskt fackspråk och begrepp som kan framstå som obegripliga för 

den hjälpsökande. Om det då finns språkförbistring hos familjen kan detta förstärka 

maktförhållandet ytterligare (ibid). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Vi har studerat tidigare forskning inom vårt valda ämnesområde för att få en bakgrund till vår 

studie och våra forskningsfrågor. Den tidigare forskningen som studerats anser vi har haft 

relevans då den har berört de teman som har varit fokus för studien. Syftet med studien är att 

få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande och makt i mötet mellan 

socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund. Forskningen presenterar bland annat 

relationen mellan klienter med migrationsbakgrund och socialarbetare samt betydelsen av att 

introducera nyanlända i samhället. Vidare tar även den tidigare forskningen upp klientens 

perspektiv gällande önskan om olika egenskaper hos den professionella socialarbetaren samt 

socialt arbete i förhållande till makt och bemötande. Presentationen av den tidigare 



10 

 

forskningen har gjort utifrån tre underrubriker dels för att underlätta för läsaren men även för 

att tydliggöra relevansen för studiens teman makt och bemötande.  

2.3.1 Att möta klienter med migrationsbakgrund 

 

I en amerikansk artikel redovisas en studie som syftar till att undersöka hur socialtjänsten i två 

städer i USA förstår betydelsen av att välkomna och introducera nyanlända till deras städer 

(Clevenger, Derr, Cadge & Curran, 2014). Artikeln fokuserar på hur socialarbetarna ser på sitt 

ansvar gentemot de nyanlända, hur de förstår relevansen av att skapa en relation till dem samt 

vilka utmaningar och möjligheter socialarbetarna beskriver gällande invandring. Clevenger et 

al. (2014) uppmärksammar att samtliga socialarbetare kombinerar en känsla av ett moraliskt 

ansvar att hjälpa de nyanlända med en betoning på att bidra med ekonomiskt stöd till de 

nyanlända men även att uppmärksamma de kulturella tillgångarnas värde som de nyanlända 

bidrar med till städerna. 

Hsu, Hackett och Hinkson (2014) jämför betydelsen av professionell kompetens 

och professionella egenskaper i bemötandet av klienter såsom vänlighet, erfarenhet och 

kunskap med betydelsen av demografiska likheter såsom religion och etnisk bakgrund. Syftet 

med studien var att undersöka egenskaper som klienter finner viktiga i det professionella 

sociala arbetet. De flesta tillfrågade personerna i studien ansåg att de professionella 

egenskaperna hos socialarbetare var viktiga. Att socialarbetaren hade förmåga att känna 

empati, hade erfarenhet av samt kunskap om olika sociala problem. Huruvida egenskaper 

såsom att tillhöra samma etniska bakgrund eller religion skiljer sig märkbart åt mellan de 

tillfrågade. Tillhörandet av samma etniska men även kulturella bakgrund menar Hsu m.fl. 

(2014) kan vara betydelsefullt för förtroenderelationen mellan klient och socialarbetare. Att 

socialarbetaren är medveten om de fördomar som finns gentemot klientens bakgrund, 

medveten om faktiska observerade skillnader i arbetet med klienter av utländsk härkomst i det 

sociala arbetet samt kulturell kompetens är några motiv bakom betydelsen av att känna 

samhörighet med den professionella. Liknande argument finns bakom önskan om att ha 

liknande trosuppfattning (ibid). 

Till skillnad från studien som Hsu et al. (2014) har genomfört syftar vår studie 

till att undersöka socialsekreterares uppfattning om bemötandet av familjer med 

migrationsbakgrund. Vår studie relaterar även till att undersöka hur maktbegreppet tar sig 
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uttryck i mötet. Det finns en del likheter med Clevenger et al. (2014) studie då även de har 

studerat socialarbetares eget perspektiv samt hur de förhåller sig gentemot dem som de möter. 

Clevenger et al. (2014) samt vår studie är även lika på så sätt att de betonar relevansen av ett 

bra bemötande samt att skapa en relation till personer med migrationsbakgrund. Den stora 

skillnaden är att vår studie inriktar sig på socialsekreterare inom den sociala barnavården 

vilket oftast inte är den första myndighetskontakten för nyanlända familjer och det är inte 

heller deras huvudsakliga uppgift att introducera de nyanlända i samhället, det finns dock 

alltid undantag.  

2.3.2 Relationen mellan klient och socialarbetare 

 

I Johanssons (2012) avhandling diskuteras hur familjehemsplacerade barn och deras familjer 

upplever den behandling de får i människobehandlande organisationer. I avhandlingen 

undersöks relationen mellan makt och förtroende i barnavården. Att uppnå en relation byggd 

på förtroende mellan familjen och socialarbetaren har en avgörande betydelse för vården. 

Skapandet av en förtroendeingivande relation innebär att familjen sätter sig i en sårbar 

situation i förtroende av att socialarbetaren gör det som går för att hjälpa. I avhandlingen 

framkom exempel från familjerna om en önskan att bli bekräftade i utsatta situationer som 

klient samt att bli lyssnade på.  

Johansson (2012) beskriver att barn och föräldrar som är aktuella inom den 

sociala barnavården är mestadels utsatta, hjälpbehövande och marginaliserade i samhället, 

detta gäller oavsett etnisk bakgrund. I avhandlingen framgår dock att migrationsbakgrunden 

innebär en extra påfrestning i förhållande till samhällets hjälpapparat. Det finns en extra oro 

att inte duga som förälder samt en känsla av en otrygghet i ett “vitt” samhälle. 

Språksvårigheter och brist på kunskap om det svenska samhället är också faktorer som 

förstärker familjer med migrationsbakgrunds utsatthet inom den sociala barnavården. I 

avhandlingen ges exempel där familjer upplever att socialtjänsten överutnyttjar sin makt men 

även exempel på familjer som tycker att de inte använder den makt som finns alls. 

En gemensam nämnare för de positiva berättelserna från familjerna i Johanssons 

(2012) studie är den ömsesidiga tilliten mellan familjemedlemmarna och socialarbetaren. 

Vidare beskrivs att ett tillitsfullt och ömsesidigt bemötande kan leda till en bättre integration 

för familjerna i samhället genom att skapa möjligheter för utbyte av kunskap gällande 
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kulturella skillnader och perspektiv. Förutom behovet av en allmän kunskap om socialt arbete 

finns också ett behov av kunskap om olika kulturella bakgrunder samt erfarenheter och 

upplevelser som familjer med migrationsbakgrund har. En sådan kunskap erhålls bland annat 

genom en god relation där familjerna själva berättar om sin kulturella bakgrund. Johansson 

(2012) beskriver även att det är viktigt att socialsekreterare reflekterar över sin egna kulturella 

bakgrund och vad den har för betydelse i förhållande till den familj som de möter. En sådan 

typ av kunskap leder ofta till en bra relation mellan familjerna och socialarbetarna. Tyvärr 

uppnås sällan en sådan relation vilket kan förklaras av bland annat brist på tid och resurser 

eller bristande bekräftelse av familjernas sociala och kulturella kapital (ibid). 

Liksom Johanssons (2012) avhandling riktar sig även vår studie på familjer med 

migrationsbakgrund inom den sociala barnavården. Ytterligare likheter mellan studierna är att 

ämnen som exempelvis bemötande och makt är centrala. Johansson (2012) utgår från ett 

klientperspektiv vilket skiljer sig då vår studie utgår från den professionelles perspektiv.  

2.3.3 Socialarbetarens makt i relationer med klienter med migrationsbakgrund 

 

Van Houte, Bradt, Vandenbroeck och Bouverne-De Bie (2015) har genomfört en studie 

baserat på intervjuer med socialarbetare som arbetar med familjeinriktade insatser. De har 

studerat socialarbetarnas dagliga interaktioner med föräldrarna. Resultatet visar på en konflikt 

mellan socialarbetarnas engagemang gentemot föräldrarna och ena sidan och för andra sidan 

på vilket sätt de förhåller sig till sin professionella roll. Van Houte et al. (2015) har 

identifierat tre former av interaktion som karakteriserar mötena med familjerna: att ge 

information, att instruera och slutligen att motivera. Det är även dessa tre faktorer 

socialarbetarna beskriver som de olika faserna att gå igenom i ett ärende med en familj. Först 

informeras familjen om interventionerna och dess process med lagar och regler som de har att 

förhålla sig till. Sedan gör de en bedömning av familjens behov för att till sist sätta mål med 

insatserna och lägga upp en plan för att nå de uppsatta målen. Socialarbetarna beskriver under 

intervjuerna hur de gör saker tillsammans med familjen och föräldrarna men hur det i 

analysen av materialet kommer fram att föräldrarna i vissa fall inte har någon inverkan eller 

vetskap om beslut som berör dem. Van Houte et al. (2015) beskriver att socialarbetarna har 

påverkat familjen att tro att de har mycket att säga till om fast det i själva verket är 

socialarbetaren som har störst påverkan på processen. Hur socialarbetaren använder sig av 
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sina yrkeskunskaper påverkar ifall rätt metoder används i arbetet och därmed utfallet av 

insatsen och om den hjälper familjen eller inte (ibid).  

Ørvig (2011) har studerat möten mellan socialarbetare och deras klienter från 

minoritetsgrupper, bestående av flyktingar och immigranter. Studien har inriktat sig på 

byråkrati, kontroll och maktstrukturer som kan ta sig uttryck i mötet mellan socialarbetarna 

och deras klienter. Ørvig (2011) beskriver professionellt bemötande utifrån socialarbetarnas 

perspektiv, vilket karaktäriseras av opartiskhet samtidigt som de ska ha ett engagerat 

deltagande och en förståelse för den andre. Ørvig (2011) har även studerat makt och kontroll 

och beskriver i sin studie situationer där det kan ta sig uttryck mellan socialsekreterare och 

nyanländ klient. En situation är när socialarbetarna ger klienterna råd genom att säga “så här 

gör vi i det här landet”. Klienterna kan då uppleva att de kontrolleras och det kan resultera i 

att familjen känner sig som gisslan inför maktpositionen socialarbetaren har, då klienterna är 

beroende av socialarbetarna och i behov av den hjälp de kan bistå. Ørvig (2011) diskuterar 

vidare att socialarbetarna har makten att definiera relationen till klienterna och att det därmed 

blir ett asymmetriskt möte dem emellan. Hon beskriver vidare en observation av ett första 

möte mellan socialarbetare och hjälpsökande där socialarbetarna gav väldigt mycket 

information på en och samma gång. Ørvig (2011) menar att problemet med detta var att 

klienterna inte alltid förstod trots att socialarbetarna använde sig av tolk för att klienterna 

lättare skulle förstå. Informationen var inte lättförståelig nog och klienterna blev oroliga. 

Ørvig (2011) observerade att det inte fanns mycket tid och utrymme för att se till att den 

hjälpsökande hade tagit till sig och förstått informationen. Detta blev som en slags 

envägskommunikation då den hjälpsökande inte fick komma till tals och det beskriver Ørvig 

(2011) som ännu en situation där socialarbetarnas makt märks i mötet med klienten. 

Det finns många likheter mellan vår studie och de studier som Van Houte et al. 

(2015) samt Ørvigs (2011) har genomfört. Samtliga studier utgår från socialarbetares 

perspektiv i arbetet med klienter. Vad vår studie bidrar med till skillnad från Van Houte et al. 

(2015) samt Ørvig (2011) är hur socialsekreterare i Sverige reflekterar över sitt eget 

bemötande och sin maktposition i förhållande till familjer med migrationsbakgrund. Ørvig 

(2011) har genomfört observationer av möten mellan socialarbetare och klienter från 

minoritetsgrupper medan Van Houte et al. (2015) inte har inriktat sig på arbetet med familjer 

med migrationsbakgrund.  

 Den tidigare forskningen som studerats har använts för att kunna jämföra 

studiens resultat med redan befintlig forskning, detta för att studera likheter och skillnader 
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samt att presentera vårt bidrag till forskningsläget. Slutsatsen av forskningsgenomgången är 

att denna studie bidrar med kunskap om den professionella socialarbetarens egna perspektiv 

på bemötande och makt i det praktiska sociala arbetet i en svensk kontext.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 

Följande avsnitt kommer att presentera det teoretiska perspektiv som har använts för att 

analysera det empiriska materialet. Den teoretiska utgångspunkt som valts för studien är 

maktperspektivet som genomsyrar bemötandet och relationen mellan socialarbetare och 

klient. 

 

3.1 Maktperspektivet 

 

Det finns inte någon direkt enhetlig definition av begreppet makt, men Skau (2007) menar att 

grunden till makt är olikhet mellan människor. Franzén (2005) beskriver makt som en 

förmåga att mäkta något och att den som är i stånd till detta också äger makten. Skau (2007) 

beskriver vidare att makt kan användas i ett hjälpande syfte men även i syfte att skada. Makt 

med avsikt att användas i ett hjälpande syfte kan även ibland vara till skada trots att den var 

menad som hjälp. 

Franzén (2005) menar att människor ogärna talar om makt i situationer som berör 

dem själva men att frågor om makt är svåra att undvika. Makt återfinnes i många olika 

sammanhang från samhället och politiken till familjen och hemmet (ibid). Skau (2007) menar 

att relationer mellan enskilda individer och grupper av människor alltid präglas av makt och 

beroende. Franzén (2005) beskriver att maktfrågan har två led som hänger ihop med varandra. 

Det första ledet är en fråga om själva maktbegreppet, vad makt egentligen är för någonting. 

Det andra ledet handlar om maktens faktiska förhållanden, det vill säga hur makten är 

utformad och hur den verkar i exempelvis ett land som Sverige. Hur olika maktförhållanden 

tar sig uttryck beror på vilket maktbegrepp som utgås ifrån, olika teoretiska utgångspunkter 

men även historiska faktorer (ibid). 

Franzén (2005) hävdar att det finns två olika vardagliga maktbegrepp, det 

intentionella och det strukturella maktbegreppet. Att utgå från ett handlande subjekt i 

maktfrågan är att använda sig av det förstnämnda maktbegreppet. Innebörden av det 

intentionella maktbegreppet är att ett subjekt, exempelvis en individ eller en organisation, 

besitter makten. Enligt det intentionella maktbegreppet innebär makt en kombination av två 

faktorer, dels en inriktning eller en vilja hos subjektet och dels någonting som ger denna vilja 

kraft och styrka. Det andra maktbegreppet handlar om över- och underordning. Enligt det 
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strukturella synsättet på makt består samhället av olika förhållanden som delar in individer 

och grupper i olika positioner så som klass och genus, vilket leder till ojämlika relationer och 

avgör maktfördelningen. Franzén (2005) menar att det inte går att förkasta något av 

maktbegreppen utan diskuterar liksom Foucault (2002) även ett tredje maktbegrepp, det 

relationella maktbegreppet. Det relationella maktbegreppet förenar faktorer av de andra två 

maktbegreppen, vilket gör det möjligt att beakta subjektets handlande, deras intentioner, de 

historiska faktorerna samt de maktstrukturer som de har att verka inom (Franzén, 2005). 

Foucault (2002) menar att makt inte är en särskild slags relation, utan finns 

överallt och skapas i varje ögonblick och i varje slags relation. Makt verkar genom relationer 

och är inte en struktur eller en särskild förmåga som vissa är utrustade med, utan makt är en 

benämning på ett kombinerat och välplanerat sammanhang i ett förutbestämt samhälle. Ingen 

makt utövas utan en hel rad av syften och mål men det innebär inte heller att den lyder ett 

subjekts vilja. Där makt finns, finns det även många olika slags motstånd som gäller en 

skillnad där den ena står i en över- och den andre i en underposition. Motståndet är inte 

förenat med något negativt utan beskriver snarare en kreativ process som aldrig går att 

förutsäga. Makt är inte absolut utan den är relativ och beror ofta på sitt sammanhang. I ett 

besöksrum på socialtjänsten besitter socialsekreteraren makten över klienten som befinner sig 

i en beroendesituation. Utanför besöksrummet, exempelvis hemma hos klienten, kanske det är 

klienten som besitter maktpositionen över exempelvis klientens barn, därav benämns makt 

som relativ (ibid). Franzén (2005) ger just klientrelationen inom socialtjänsten som ett 

exempel på den relationella makten. Det finns en ojämn maktrelation mellan klienten, som 

har ett hjälpbehov, och socialsekreteraren, med lagen och professionaliteten bakom sig, redan 

innan de möts. Franzén (2005) menar att relationen dem emellan formas utifrån ett taktiskt 

spel från båda sidor. Socialsekreteraren med ambitionen att bistå någon form av hjälp och 

klienten genom att aktivt eller passivt motsätta sig detta eller styra den sin egen fördel (ibid). 

Med studien vill vi skapa en ökad förståelse för hur socialsekreterare reflekterar över sin 

maktposition i klientrelationen med familjer med migrationsbakgrund. 

 Skau (2007) beskriver att begreppet makt ofta kopplas till negativa sammanhang. 

Detta särskilt i kombination med ord som maktmissbruk, maktkamp och vanmakt. 

Användning av makt i sådana sammanhang gör att människor värjer sig mot att bli föremål 

för andras maktutövande och betraktar sig själva istället som personer med makt. Hur 

maktbegreppet associeras beskriver inte fenomenet makt i sig utan snarare dess användning 

eller fördelning. Användandet av makt behöver inte vara förenat med någonting negativt. 
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Anledningen till ett destruktivt användande av begreppet kan bero på att de som utövar 

makten är omedvetna eller har brist på professionalitet. Användandet av makt är lika ofta gott 

som ont (ibid). 

 Skau (2007) menar att maktaspekten finns med i alla interaktioner i det sociala 

arbetet mellan klient och socialarbetare är ofrånkomligt. Det är ett obalanserat 

maktförhållande som råder mellan hjälpare och den hjälpsökande. Användningen av 

begreppet hjälpapparat försöker dölja maktaspekten vilket är intressant då makt inte går att 

skiljas från yrkesutövarna och den så kallade hjälpapparaten. Däremot så kan men måste inte 

själva hjälpaspekten nödvändigtvis vara med. Hjälpapparatens, exempelvis socialtjänstens, 

makt vilar på en ekonomisk, rättslig, kulturell samt ideologisk grund där representanter, 

förslagsvis socialsekreterare, kan bistå medborgare med ekonomisk och praktisk hjälp. De 

kan även avstå från att göra det, genom exempelvis avslagsbeslut. Makt har en betydande roll 

i klientrelationen då socialsekreterare med stöd av lagen kan göra allvarliga intrång i en 

familjs privatliv och exempelvis med makt göra ett omhändertagande av ett barn. Bakom 

sådana ställningstaganden finns en rad uppsättning normer och värderingar om vad som anses 

vara acceptabelt eller inte. Om det förekommer en allvarlig avvikelse från vad som anses vara 

ett accepterat beteende eller levnadsstandard för en familj kan den professionella 

yrkesutövaren falla tillbaka på de skrivna samt oskrivna reglerna med hjälp av systemets makt 

(ibid). 

 Hydén (2001) menar att relationen mellan socialarbetare och klient är 

asymmetrisk och därav är bemötande en central del i det sociala arbetet. Vidare diskuterar 

Echeverri (2010) att den professionella kan förhålla sig till denna asymmetri på olika sätt. 

Antingen så utnyttjas den eller så åsidosätts den. Det sistnämnda är vanligtvis förknippat med 

ett gott bemötande, åtminstone i en skandinavisk kontext. Om bemötandet vilar i 

medmänsklighet snarare än position upplevs bemötande som positivt. Det är den gestaltande 

människan, snarare än myndighetspersonen som skapar tillit och det goda bemötandet (ibid). 

 Skau (2007) beskriver att det finns lagstadgade rättigheter för samhällets 

medborgare och tillgång till olika brukarorganisationer samt föreningar som kan frambringa 

en viss makt. Detta förändrar dock inte det faktum att maktförhållandet är ojämlikt, till 

klientens nackdel. Vidare beskrivs att den obalanserade maktrelationen mellan hjälpsökande 

och hjälpapparat förstärks av att många inte känner till eller blivit upplysta om sina juridiska 

rättigheter (ibid). Detta är ett förhållande som även kan förstärkas om klienten har en 

migrationsbakgrund och är uppvuxen i ett samhälle med andra lagar och regler än i Sverige. 
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Språket är också en betydande del för kommunikation vilket också kan försvåra förståelsen av 

sina juridiska rättigheter. Genom studien vill vi öka förståelsen för hur socialsekreterare 

reflekterar över sitt bemötande i förhållande till familjer med migrationsbakgrund. 

 Skau (2007) menar även att den professionella hjälparen kan känna av maktlöshet 

i mötet med klienter. Detta vid exempelvis vägran av behandling eller frustration över att 

klienten inte är villig att samarbeta. Trots att hjälpapparaten har makt över det avgörande 

beslutet betyder detta inte att makten behöver vara oetisk. Makt kan fördelas och utövas på 

både ett etiskt försvarbart men även ett etiskt oförsvarbart sätt. Makt är förenat med olika 

etiska frågor och dilemman (ibid). 

Makt är ett av studiens centrala teman men även en central del i relationen mellan 

socialarbetare och klient. I ovanstående avsnitt framkommer att makt både kan infinna sig hos 

den professionella men även hos klienten vilket benämns som relationell makt. Studien syftar 

till att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare reflekterar över sin makt i förhållande till 

de familjer med migrationsbakgrund som de möter i det dagliga arbetet. 
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4. Metod 

 

4.1 Kvalitativ metod 

 

Då studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande och 

makt i mötet mellan socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund ansåg vi en 

kvalitativ forskningsmetod som den bäst lämpade. En kvalitativ metod är att föredra då 

studiens fokus ligger på socialsekreterares egna berättelser av sina erfarenheter. Ahrne och 

Svensson (2011) beskriver att det centrala i en kvalitativ studie är att få en klarhet i och en 

djupare förståelse för det valda ämnet och syftar inte till att mynna ut i ett mätbart resultat. 

Genom den kvalitativa metoden ligger fokus på individernas egna ordval, uttryck och 

beskrivningar. Valet av forskningsmetod styr valet av datainsamlingsmetod samt hur 

materialet senare kommer att analyseras (ibid). 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

Under studien har kvalitativ intervju använts som metod för datainsamling. Eriksson- 

Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att intervju som datainsamlingsmetod är vanligt 

förekommande och är ett sätt att skaffa sig kunskap om bland annat människors känslor och 

upplevelser samt att få en insikt i den sociala kontext de befinner sig i. Trots att intervju som 

datainsamlingsmetod är vanligt förekommande är metoden inte helt problemfri. Intervjuer 

kräver omfattande förberedelser, att de är genomförbara samt att det finns tid för 

transkribering och analysering i studiens slutskede. Trots detta är kvalitativa intervjuer ett 

effektivt tillvägagångssätt för insamling av empiriskt material. Kvalitativa intervjuer går att 

variera på olika sätt, med både fasta frågeformuleringar som vid ett standardiserat 

frågeformulär, kompletterat med mer öppna frågor som i semistrukturerade intervjuer. En 

fördel med kvalitativa intervjuer är att frågorna kan anpassas utifrån intervjupersonen och den 

specifika intervjusituationen (ibid). 

 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Studien består av material från kvalitativa intervjuer med sju socialsekreterare. Som 

hjälpmedel under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) med olika frågor och 
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ämnen som berördes under intervjun. Kvale och Brinkman (2014) beskriver intervjuguiden 

som ett slags manus inför intervjun och innehåller en översikt över de ämnen som önskas 

beröras samt förslag till intervjufrågor (ibid). Intervjuguiden var tänkt som ett underlag för 

själva intervjun men som även skulle kunna kompletteras med följdfrågor. Några följdfrågor 

formulerades på förhand och några uppkom naturligt under intervjuernas gång. Genom 

metodvalet kvalitativa semistrukturerade intervjuer behövdes inte ordningsföljden på frågorna 

i intervjuguiden följas till punkt och pricka. Vi försökte vara så flexibla som möjligt för att 

låta socialsekreterarna utveckla sina tankar och svar. Frågorna och svaren kunde i och med 

metodvalet vara öppna och fokus lades på socialsekreterarnas synpunkter och åsikter. 

Intervjun inleddes med en kort presentation av oss uppsatsförfattare, syftet med 

intervjun och inspelningen samt om socialsekreterarna hade några frågor innan intervjun 

påbörjades. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en god kontakt skapas genom att 

intervjuaren lyssnar uppmärksamt, visar empati samt är tydlig och strukturerad. Att 

intervjuaren visar intresse för intervjupersonen och för det som sägs samt visar respekt är 

också betydelsefullt för relationen mellan intervjuare och intervjuad. Vidare beskriver Kvale 

och Brinkman (2014) att intervjuaren är det viktigaste forskningsverktyget i en intervjustudie 

och bör vara påläst om ämnet inför intervjun samt kunna konsten att samtala och hjälpa 

intervjupersonen att utveckla sina berättelser. 

 

4.3 Urval och genomförande 

 

Då studien inriktar sig på en specifik yrkesgrupp, socialsekreterare som hade erfarenhet av 

familjer med migrationsbakgrund, valde vi att använda de kontakter som den 

verksamhetsförlagda utbildningen genererat. Bekvämlighetsurval har använts som 

urvalsmetod för att få socialsekreterare till att delta i studien. Denscombe (2009) beskriver att 

ett bekvämlighetsurval bygger på att få tag på informanter utifrån bekvämlighetssynpunkt för 

forskaren. Detta beror på att forskaren ofta har begränsade resurser och en tidspress att 

förhålla sig till i urvalet av informanter. Bekvämlighetsurval baseras på ett icke-

sannolikhetsurval. Med detta menar Denscombe (2009) att urvalet inte bygger på en kunskap 

om huruvida de som utgör urvalet är representativa för populationen som helhet. Inte heller 

utgör informanterna ett slumpmässigt urval. Vi kan alltså inte dra några direkta slutsatser 

utifrån materialet som samlats in under studien då det inte kan representera alla Sveriges 

socialsekreterare, då studien enbart innefattar sju informanter från ett socialkontor i en 
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medelstor kommun i Sverige. Hur bekvämlighetsurvalet av informanter kan ha påverkat 

studien diskuteras i studiens avslutande kapitel.  

Kontakt togs via e-post direkt med en socialsekreterare som i sin tur tog med sig 

förfrågan och ett informationsbrev om studien (se bilaga 1) till deras veckomöte. På detta sätt 

anmälde tre socialsekreterare sitt intresse för att delta i studien. När vi sedan befann oss på 

plats på socialsekreterarnas kontor för den första intervjun fick vi ytterligare kontakt med fyra 

socialsekreterare. Bokning av intervjuerna skedde över telefon med de tre första 

socialsekreterarna och med de fyra andra socialsekreterarna bokades tid direkt på plats. Vi 

hade då fått sju intervjupersoner och utgick från att detta var ett tillräckligt stort antal för att 

genomföra studien. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) motiverar ett antal på sex till åtta 

intervjupersoner som ett tillräckligt antal för att kunna få en säkerhet att materialet blir 

någorlunda oberoende av individuella och personliga åsikter.   

Deltagarna i vår studie var mellan 23 och 60 år och bland de sju som deltog i 

studien var en man och sex var kvinnor. Yrkeserfarenhet som socialarbetare bland 

informanterna varierade mellan elva månader till 33 år. Till socialarbetare räknas även 

anställning utan myndighetsutövning. Anställning som socialsekreterare vid den aktuella 

avdelningen varierade mellan sex månader upp till 17 år. Två av informanterna hade ingen 

fast anställning vid intervjusituationen utan var vikarierande socialsekreterare. Alla deltagare i 

studien fick ta del av ett informationsbrev på förhand (se bilaga 2) och blev på så sätt bekanta 

med studiens syfte. Intervjupersonerna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna, 

detta för att de skulle känna sig bekväma i den kommande intervjusituationen och därmed inte 

känna att de hamnade i underläge i förhållande till oss som ställer intervjufrågorna. 

Intervjuerna ägde rum antingen på socialsekreterarens eget kontor eller i ett enskilt mötesrum 

i anslutning till kontoret. Innan varje intervju fick deltagarna även skriva under ett 

samtyckeskrav (se bilaga 3), där de samtyckte till medverkan i studien och även fick intyga att 

de tagit emot information om studien samt dess etiska riktlinjer.  

 

4.3.1 Ansvarsfördelning 

 

Under uppsatsprocessen har ansvarsfördelningen sett ut på följande sätt, majoriteten av 

uppsatsens delar har genomförts tillsammans då vi suttit och skrivit samt reflekterat över 

innehållet gemensamt. Vi har tillsammans sökt efter tidigare forskning men 

sammanställningen samt tematiseringen ansvarade Hanna för. Avsnittet teoretisk 
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utgångspunkt har Sara ansvarat för. Gällande intervjusituationerna delade vi upp så att en höll 

i intervjun och den andra antecknade under tiden. Den som antecknade fick även ansvara för 

att intervjun spelades in. Då vi har intervjuat ett ojämnt antal informanter delades intervjuerna 

upp så att Sara intervjuade fyra socialsekreterare och Hanna intervjuade tre. På liknande sätt 

har transkriberingen av det inspelade materialet delats upp, där Hanna ansvarade för fyra och 

Sara för tre inspelningar. 

 

4.4 Vetenskapsteoretisk ansats och förförståelse 

 

Hermeneutik är det perspektiv som är utgångspunkt för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Thurén (2007) beskriver att hermeneutik som vetenskapsteoretisk ansats går ut på att tolka 

och förstå olika handlingar och människoskapande fenomen. Vad som gör det möjligt att 

förstå en annan människa är att människor har förmågan att sätta sig in i olika situationer, 

tankar och känslor samt upplevelser. Genom att tolka människor och deras handlingar kan på 

så sätt en förståelse skapas. Hermeneutik bygger på andra kunskapskällor utöver empiri och 

logik och vill skapa sig en förståelse, inte bara begripa någonting. Det finns olika faktorer 

som påverkar de tolkningar som görs. Beroende på tolkarens värderingar, förförståelse samt i 

vilken kontext tolkningen görs kommer svaret att se olika ut. Hermeneutik är inte ute efter en 

absolut sanning vilket möjliggör just tolkning (ibid). 

                 Vi vill med hjälp av den hermeneutiska ansatsen tolka och få en förståelse av det 

som framkommer av intervjuerna med socialsekreterarna. Syftet med studien är att få en ökad 

förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande och makt i mötet mellan 

socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund. Ansatsen ligger även till grund för 

hur det insamlade materialet har analyserats.  

Något som är viktigt att ta hänsyn till inom hermeneutiken är de förförståelser 

som existerar. Thurén (2007) beskriver att en förförståelse är en slags förkunskap som 

exempelvis en forskare har med sig sedan tidigare och präglar sättet att se på verkligheten mer 

än vad det reflekteras över (ibid). Thomassen (2007) menar att förförståelsen är även det 

fenomen som leder till olika frågeställningar samt ger forskningen en riktning. Den 

hermeneutiska ansatsen öppnar upp möjligheter för kunskap och förståelse genom förändring 

av förförståelsen (ibid). Vår förförståelse utgör en grund för intresset av det valda ämnet samt 

för studiens frågeställningar. Förförståelse kan leda till missförstånd av olika slag och kan 
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behöva sättas åt sidan till en viss del för att uppnå en förståelse av fenomenet såsom det är 

(Thomassen, 2007). Thurén (2007) presenterar ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Den 

hermeneutiska cirkeln eller spiralen är ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, 

mellan teori och praktik och utvecklar förförståelsen från fördomar till verklig förståelse 

(ibid). 

4.5 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

 

För att kunna bearbeta intervjuerna och underlätta sammanställningen av materialet spelades 

samtliga intervjuer in. Detta förankrades hos deltagarna och samtliga gav sitt samtycke. Att 

spela in intervjuer är att föredra då det möjliggör att ta del av den information som sagts men 

också hur personen svarade på frågorna som ställdes (Bryman, 2011). Under tiden 

intervjuerna ägde rum antecknade den som inte höll i intervjun. Detta gjorde det möjligt att 

uppfatta annan information än det som sades i intervjun, som exempelvis tankar och känslor i 

själva intervjusituationen. Denscombe (2009) anser att anteckningar utöver intervjumaterialet 

är ett bra komplement till intervjumaterialet då allt inte hörs i inspelningen av intervjun. 

Efter att alla intervjuer hade genomförts transkriberades intervjuerna i syfte att få 

ett lätthanterligt material att arbeta vidare med. Denscombe (2009) beskriver främst en 

svårighet som finns i transkriberingsprocessen av materialet. Transkribering tar ofta lång tid 

och att det blir många gånger stora volymer material som ska bearbetas. Denscombe (2009) 

menar att det även finns positiva aspekter i transkriberingsprocessen då forskaren blir bekant 

med materialet och dess innehåll. Detta är en fördel i bearbetningen och analysen av 

materialet då det redan vid transkriberingen går att urskilja sådant som intervjupersonerna 

tryckt extra mycket på samt urskilja teman ur det stora omfånget material. Vi har upplevt en 

del svårigheter med transkribering då det ibland har varit svårt att höra vad intervjupersonerna 

sade samt när de avbrutit sig själva mitt i en mening. Vi valde då att skriva det som ansågs 

vara rätt i sammanhanget. Då några av informanternas uttalanden har använts som citat i 

studiens resultat har vissa grammatiska fel eller otydligheter i form av ofullständiga meningar 

eller ord justerats. De ändringar som gjorts anser vi inte ha ändrat citatens innebörd utan 

snarare gjort det lättare för läsaren att förstå. Denscombe (2009) beskriver att forskaren ibland 

behöver ändra i texten när tal ska föras över till skriftlig form. Meningsuppbyggnaden kan 

behöva justeras för att det ska bli mer begripligt för läsaren.  
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Efter att intervjumaterialet transkriberats och sammanställts gick vi genom 

materialet mer noggrant och plockade ut centrala delar till presentationen av resultatet. 

Resultatet och analysen har delats upp i två teman, bemötande och makt, vilka är studiens två 

centrala teman. Under rubriken bemötande presenteras det det centrala kring 

socialsekreterarnas perspektiv på bemötande av familjer med migrationsbakgrund, både i ett 

första möte men också i en vidare relation. Under det andra temat makt redovisas makt i 

förhållandet till familjer med migrationsbakgrund och socialsekreterarna i ett professionellt 

möte samt hur socialsekreterarna reflekterade över sin egen maktposition i arbetet med 

familjerna. Analysen av resultatet har sin utgångspunkt i den tidigare forskning som studerats 

samt det teoretiska maktperspektivet som valts för studien. Resultatet har även analyserats 

med hjälp av litteratur som använts under studiens gång exempelvis rörande bemötande. 

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Etik är en medvetenhet om människors moral som visas i värderingar och ställningstaganden i 

mötet med andra människor (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att överväga de etiska 

aspekterna i mötet med våra intervjupersoner visar vi på en medvetenhet om våra positioner 

som intervjuare samt vad det innebär. Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning 

som avser människor går ut på att skydda personer som medverkar i någon form av forskning 

och beskriver vikten av att ha respekt för människovärdet i forskningen. Andersson och 

Swärd (2008) beskriver att intervjuaren har makten i mötet med intervjupersonen då den kan 

styra samtalet och har också möjlighet att tolka svaren som intervjupersonen ger. Som 

intervjuare är det viktigt att vara neutral i den mån det är möjligt för att inte låta tidigare eller 

personliga erfarenheter påverka personen som blir intervjuad. Detta för att i slutändan inte 

påverka intervjumaterialet vilket sedan används som empiri till studien (ibid). 

Daneback och Månsson (2008) beskriver fyra forskningsetiska krav att förhålla 

sig till i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra krav har vi reflekterat kring 

och använt oss utav för att behålla ett etiskt förhållningssätt under studiens gång. Det första är 

Informationskravet vilket går ut på att deltagarna i studien ska informeras om studien och att 

de deltar helt frivilligt samt kan avbryta deras medverkan närhelst de vill. Informationen om 

studien kan i vissa fall ha en inverkan på utfallet och forskaren kan därför välja att informera 

om syftet i efterhand. Om så inte är fallet kan man informera om syftet på förhand (ibid). 
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Informationen om studien delgavs deltagarna innan intervjuerna ägde rum då de fick ett 

informationsbrev där vi formulerat syftet med studien. Vi skrev även ned våra och vår 

handledares kontaktuppgifter i brevet så att de skulle kunna kontakta oss vid frågor om 

eventuella oklarheter gällande studiens upplägg. Det andra kravet som beskrivs är 

samtyckeskravet. Detta krav innebär att samtliga intervjupersoner ska samtycka till deras 

medverkan i studien (Daneback & Månsson, 2008). Samtycket om medverkan i studien gavs 

både på förhand men även innan intervjun påbörjades i själva intervjusituationen, därmed 

hade vi uppfyllt samtyckeskravet. 

Vidare beskriver Daneback och Månsson (2008) det tredje kravet som är 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarnas integritet ska skyddas. Information som 

införskaffats i forskningssyfte måste förvaras och presenteras så att de berörda inte kan 

identifieras av utomstående personer (ibid). Information angående detta krav fick deltagarna 

klarlagt i det tidigare nämnda informationsbrevet där det stod beskrivet hur det insamlade 

materialet från intervjuerna under studiens gång skulle användas, med försiktighet och 

förvaras på ett sådant sätt att endast vi som intervjuare har tillgång till det. Detta för att inte 

röja intervjupersonernas uppgifter så att utomstående skulle kunna identifiera deltagarna eller 

att det som sagts under intervjuerna på något sätt skulle kunna användas emot dem. Vid 

presentation av studiens resultat har fiktiva namn använts för att ytterligare minimera risken. 

Det fjärde och sista kravet är Nyttjandekravet och går ut på att empirin som samlats in enbart 

ska användas som ändamål i forskningen (Daneback & Månsson, 2008). Det material som 

samlats in under studiens gång har enbart använts som empiri i studien. 
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5. Resultat och Analys 

 

Följande kapitel kommer att redovisa studiens empiriska resultat som framkommit av de 

intervjuer som genomförts. Presentationen av empirin kommer att varvas av en analys kopplat 

till tidigare forskning, maktperspektivet samt den litteratur som används under studiens gång. 

Det empiriska materialet och analysen kommer att presenteras utifrån studiens två centrala 

teman, bemötande och makt. Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn för att upprätthålla 

den konfidentialitet som utlovats. 

 

5.1 Socialsekreterares bemötande av familjer med migrationsbakgrund 

 

Inför intervjuerna formulerades frågor kring temat bemötande. Detta för att ta reda på hur 

socialsekreterare bemöter familjer med migrationsbakgrund. Informanterna beskriver att de 

försöker bemöta alla familjer med ett öppet sinne och inte försöker göra någon skillnad på om 

familjerna är av utländsk härkomst eller är etniskt svenska. Vad som var gemensamt för de 

tillfrågade var betydelsen av att i varje situation bemöta familjerna med respekt, något som 

även Johansson (2012) diskuterar. Johansson (2012) menar att en relation byggt på förtroende 

mellan familjen och socialarbetaren har en avgörande betydelse för ett vidare arbete och 

kontakt (ibid). Informanterna menade även att det var viktigt att på ett tydligt sätt förklara 

varför de blivit kallade, vilka lagar som styr men även socialtjänstens skydd och skyldigheter 

i förhållande till barn men även till familjen. Att noggrant förklara deras uppdrag och ge 

information då många av familjerna inte har så stor kunskap om sina rättigheter eller 

samhället i stort. 

 

Jag tänker att man aldrig kan veta allt, [...] det är inte det som är viktigt, det är ändå det att 

man har ett nyfiket förhållningssätt, vem är du? Att inte möta människor med massa 

förutfattade meningar, vad är det här för kossa som jag råkat ut för liksom, [...] utan att 

försöka vara nyfiken, att varje människa är unik […] Sen kan dom vara från Kina eller 

Mars det spelar inte så stor roll för då känner man sig ändå bemött, så tror jag [Stina] 

 

Jag tänker att ett gott bemötande, oavsett vad man är för människa som kommer hit så ska 

man få ett gott bemötande. Och förtydliga och förklara varför vi träffas och vad syftet är. 

En sammanhangsmarkering, för alla, oavsett vart man kommer ifrån [Anna] 
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Van Houte m.fl. (2013) menar att grundläggande information gällande socialarbetarens 

uppdrag är viktigt. Att informera familjen om olika interventioner och dess process samt vilka 

lagar och regler de har att förhålla sig till är en betydelsefull del i det sociala arbetet. Ørvig 

(2011) menar å andra sidan att för mycket information kan vara problematiskt om familjerna 

har svårigheter med att behärska språket (ibid). 

Clevenger m.fl. (2014) har uppmärksammat att socialarbetare känner ett slags 

moraliskt ansvar över att hjälpa och introducera nyanlända i samhället (ibid). Av studiens 

resultat framkommer ett tvivel om hur myndigheter i Sverige introducerar men även 

introduceras för nyanlända. Flertalet av informanterna upplever att det inte framförs någon 

sådan information eller att den som framförs är felaktig eller åtminstone missvisande för 

familjerna. En av informanterna ansåg att samhällsinformation och mer specifik information 

om socialtjänstens uppdrag bör ges på olika arenor i samhället. Att exempelvis informera 

föräldrar som har sina barn på förskolan, i skolan eller på andra gemensamma 

samlingspunkter, på olika språk för att nå ut till fler familjer, skulle vara ett sätt att generera i 

ökad kunskap om samhället samt socialtjänsten funktion 

 

Ibland skulle man egentligen vilja veta vad man fick veta och sitta som en fluga på 

väggen för att få höra då dom presenterar myndigheter i Sverige och vad dom gör, [...] 

Jag tror att det är så att man kanske ger en felaktig bild, för att dom som informerar om 

socialtjänsten inte vet själva [Lisa] 

 

Jag brukar säga att det finns två varianter av socialarbetare i pressen, det ena är att man inte 

gör ett jävla dugg eller så hämtar man ungar i parti och minut och däremellan finns 

ingenting [Lisa] 

 

När socialsekreterarna fick frågan om vad de anser vara ett bra bemötande nämnde samtliga 

betydelsen av att ge familjerna en kontextmarkering och tydligt förklara varför de blivit 

kallade samt ge en förklaring kring deras uppdrag. Hydén (2001) menar att begreppet 

bemötande beskriver en relation som kan ses både utifrån den som blir bemött men även den 

som bemöter. Vidare diskuterar Echeverri (2010) att vad som anses vara ett gott bemötande 

ställs i förhållande till den som blir bemött. 

Under intervjuerna framkom det även att socialsekreterarna ansåg det vara av stor 

betydelse att få en slags bekräftelse att familjerna förstått. Ett bra bemötande för samtliga 

intervjuade var att använda sig av en bra tolk. Detta uttrycktes då socialsekreterarna beskriver 

att de utgår från att det kan finnas språksvårigheter och därav ett behov av en tolk. De flesta 
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menade att användandet av tolk många gånger är problematiskt och att detta kan innebära 

komplikationer i mötet med tanke på att språket är en mycket viktig del. Ørvig (2011) 

beskriver problematiken gällande användandet av tolk. Oftast får klienterna mycket 

information på en och samma gång. Informationen är inte alltid lättförståelig och kan 

försvåras ytterligare vid användandet av tolk vilket kan leda till att familjerna blir oroliga. 

Vidare menar Ørvig (2011) att det inte alltid finns tillräckligt med tid och utrymme för att se 

till att klienten förstått vilket kan leda till en envägskommunikation, då klienten inte får 

möjlighet att komma till tals.  

Informanterna menade även att det är skillnad på platstolk och telefontolk. 

Användandet av tolk närvarande på plats kan för familjen vara oerhört utlämnande och att det 

är extra viktigt att poängtera sekretessen som råder. Studiens resultat visar att fördelen med en 

telefontolk är att familjens anonymitet behålls och sekretessen känns oftast mer säker. 

Kvalitén på tolken är väsentlig då viktig information ska framföras till familjen 

genom tolken. En av socialsekreterarna påpekade att det även är viktigt att tänka på vad och 

hur saker och ting sägs vid användandet av tolk. Vidare påpekade flertalet av de intervjuade 

att det är viktigt att tolken kan översätta rätt, detta då myndighetsspråket redan från början är 

invecklat och byråkratiskt. Vid exempelvis ett omhändertagande, som är ett mycket allvarligt 

intrång i en familjs liv, är det viktigt att familjen förstår vad tvångslagstiftning innebär samt 

deras rätt till ombud. Skau (2007) menar att språket har en stor roll i det redan obalanserade 

maktförhållandet mellan klient och socialarbetare. Myndighetsspråket med invecklade termer 

och begrepp kan framstå som obegripliga för klienten och maktförhållandet förstärks med stor 

sannolikhet om det även finns språkförbistringar hos familjen. Vid allvarligare åtgärder så 

som omhändertagande av barn är det viktigt att familjen förstår vad lagen innebär samt vilka 

rättigheter de besitter. En av socialsekreterarna uttryckte en önskan om att socialtjänsten hade 

sina egna tolkar med krav på att både behärska familjernas hemspråk samt 

myndighetsspråket, detta för att göra det mer rättssäkert för familjerna. 

  

Ibland är det ju så att vi måste göra ett omhändertagande och då är det oerhört stora problem 

med det här att vi har dåliga tolkar som inte heller kan vårat myndighetsspråk. [...] hade vi 

haft tolkar, alltså anställda här som hade språkgrupperna, [...] att man krävde av dem att ni 

måste kunna vårat myndighetsspråk, ni måste kunna förklara vad vi menar med ett LVU 

och så, så skulle jag se stor utveckling. Alltså det skulle bli mer rättssäkert därför att det 

tänker vi ju alltid när det gäller svenska familjer när vi tror att det kan leda till LVU. Då ser 

vi alltid till att dom får rätt till ombud. Det får även dom här familjerna men dom blir ju 

ännu mer handikappade, de förstår inte ens varför dom får en advokat [Lisa] 
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Att erbjuda hjälp och stöd ibland utanför ramarna, i den mån som går, kan göra mycket för 

klientrelationen och inte minst gällande förtroendet för organisationen och handläggaren, 

beskrev en av informanterna. Detta även genom att samverka med andra myndigheter som 

familjen har kontakt med. Echeverri (2010) menar att handläggare på socialkontor är 

organisationens ansikte utåt och deras sätt att bemöta människor har betydelse för hur 

människor ser och uppfattar organisationen. Det sociala arbetet är en ständig balansgång 

mellan att vilja hjälpa men samtidigt att förhålla sig till de lagar och regler som råder för 

organisationen. Hydén (2001) menar att den professionella arbetar inom en organisation med 

befogenheter i form av kunskap, erfarenhet och resurser och förväntas att kunna bistå med det 

som klienten är i behov av (ibid). 

Utöver att bemöta familjerna med respekt pratade de flesta av socialsekreterarna 

om att även bemöta med empati. Familjerna som socialsekreterarna möter befinner sig oftast i 

en utsatt situation. Att möta en familj genom att lyssna och bekräfta deras känslor, att det inte 

är konstigt att de känner som de gör menar socialsekreterarna är ett bra sätt att bemöta och 

visa empati. Det är många gånger som socialsekreterarna behöver ge familjerna tuffa beslut 

och då är det viktigt att lyssna. Hsu m.fl. (2014) jämför och beskriver betydelsefulla 

egenskaper hos professionella i det sociala arbetet utifrån klienternas perspektiv. 

Professionella egenskaper så som empati, erfarenhet och kunskap framstod som de viktigaste. 

Detta är även något som Johansson (2012) tar upp. De familjer som ingick i Johanssons 

(2012) studie uttryckte en önskan om att bli bekräftade samt lyssnade på i utsatta och sårbara 

situationer (ibid). 

På vilket sätt informanterna reflekterar över empati i sitt bemötande varierade 

bland svaren. Av resultatet framgår att flertalet av informanterna anser att ett empatiskt 

förhållningssätt är en naturlig del i bemötandet. Att lyssna och bekräfta familjernas känslor 

var några exempel på ett empatiskt bemötande. Tankar om ett empatiskt bemötande menar 

informanterna kan dyka upp i själva mötet om det blir väldigt påtagligt med känslor. 

Reflektioner innan eller efter mötet tycks vara vanligast. Vad som reflekteras över då är om 

ens agerande blev som man tänkt, hur man kunde agerat istället samt vad man kan tänka på 

inför en liknande situation.  

 

Jag tänker att jag har empati annars så hade jag inte suttit kvar här, då hade jag gjort något 

annat [...] och det kanske är lite högfärdigt och tänka så om sig själv men jag tror det [...] 
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hade jag inte trott att jag gör ett bra jobb och att jag har en god inställning till medmänniskan 

så hade jag inte fortsatt [Lisa] 

 

Lisas syn på empati i sitt arbete kan tolkas som att det är en självklar del av hennes 

bemötande. Detta synsätt var även något som präglade de andra informanternas syn på 

empati. En av informanterna skiljde sig dock från övriga då hon ansåg att 

arbetslivserfarenheten inom yrket har påverkat synen på empati. Socialsekreteraren 

beskriver att det var mer påtagligt i början av karriären men att det senare har övergått i 

strukturer och rutiner gällande bemötandet. 

 

Sen tänker jag att det handlar lite om erfarenhet. När jag var ny, dom första mötena man 

hade och den första tiden, det är klart att man funderade mer över empati och uttryckte 

kanske mer empati också faktiskt i möten. Sen inser man att det inte hjälper att jag liksom 

går in och blir med-ledsen eller vad man ska säga, men jag får ändå stå för min struktur och 

får vara den som ger möjligheter istället. En del har det så från början, en del får jobba med 

det [Anna] 

  

I citatet framgår att synsättet på empati förändras med tiden samt att bemötandet handlar om 

struktur. Anna uppger också i intervjun att hon inte heller tror att det hjälper att bekräfta 

eländet utan att man ska hålla en struktur vilket Anna tror att klienterna känner sig trygga 

med. Vidare beskriver Anna att med erfarenhet kommer en slags fingertoppskänsla som 

innebär att man kan känna av vad som behövs göras i olika situationer. Annas reflektion kring 

empati kan tolkas som rutinmässigt och som en del av en struktur inom den organisation där 

hon arbetar. Agerandet kan därmed tolkas som ett vanemässigt beteende då hon anser att hon 

inte behöver reflektera över sina handlingar på samma sätt som när hon var ny inom yrket. 

Andra betydelsefulla egenskaper för klienter som Hsu m.fl. (2014) beskriver är 

tillhörandet av samma etniska eller kulturella bakgrund men även trosuppfattning. Hsu m.fl. 

(2014) menar att de demografiska egenskaperna kan vara av betydelse för 

förtroenderelationen mellan socialarbetare och klient men att det i grunden handlar om 

förståelse för familjernas olika bakgrunder. Kulturell kompetens nämns även som ett motiv 

bakom önskan om att känna demografisk samhörighet med den professionella (ibid). 

Under intervjuerna framkom att kulturell kompetens genom exempelvis 

utbildning och diskussioner i arbetsgruppen är ett sätt att generera i ökad kunskap vilket i sin 

tur kan leda till ett bättre bemötande av familjer med migrationsbakgrund. Flertalet av 

informanterna ansåg att det inte fanns någon direkt strategi för att öka den kulturella 
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kompetensen och att de får söka kunskap på egen hand. De uttryckte en avsaknad av 

reflektion och diskussion om olika ämnen som berör kulturell kompetens och ansåg att det 

inte räcker att enbart gå på utbildning eller enstaka kurser som de har blivit erbjudna. En av 

socialsekreterarna påpekade även att de föreläsningar som de blivit erbjudna gällande 

kulturell kompetens har legat utanför arbetstid och uttryckte en önskan om att kunna få ta del 

av dem under arbetstid. 

 

Jag tror att man aldrig kan få för mycket kunskap, oavsett vad det är för kunskap, [...] jag 

tror att man ibland fattar sina egna slutsatser utifrån sin egen religion och kunskap [...] jag 

tror att man hade behövt betydligt mycket mer än vad vi har faktiskt [Eva] 

 

Att fatta beslut och slutsatser utifrån sina egna värderingar kan vara problematiskt och 

riskera att skapa stereotypa uppfattningar om dem vi möter. Ytterligare en risk kan vara 

att det skapas ett ”vi och dem” till följd av bristande kunskap.  

 Johansson (2012) beskriver att ett tillitsfullt och ömsesidigt bemötande kan leda 

till att familjerna får en bättre integration i samhället. Detta menar Johansson (2012) genom 

att skapa möjligheter för utbyte av kunskap gällande olika perspektiv och kulturella 

skillnader. I det sociala arbetet finns det ett behov av kunskap om olika kulturella bakgrunder 

samt upplevelser och erfarenheter. Sådan kunskap genereras bland annat genom en god 

relation mellan klient och socialarbetare samt att familjerna själva berättar om sin kultur och 

bakgrund. Studiens resultat visar även på att kulturell kompetens får socialsekreterarna genom 

att möta familjer med olika kulturella bakgrunder samt ha möta dem med ett nyfiket 

förhållningssätt. 

 

Det spelar inte någon roll vilken bakgrund personen har, sen klart får man ta hänsyn till kultur 

och religion men vi är lika inför lagen, socialtjänstlagen och tvångslagstiftning, där kan vi inte 

göra skillnad. Vi kan inte ta hänsyn till att det är okej att slå barn där dom kommer ifrån, det är 

inte okej här. [...] Sen kompetensen får man genom att möta folk [...] vi lär oss av varje möte, 

något nytt varje dag. Så det är en del av kulturkompetensen kan man säga. Och att faktiskt 

genom att fråga när man möter, istället för att gissa själv [Anna] 

 

Johansson (2012) diskuterar betydelsen av att reflektera över sin egen kulturella bakgrund 

som socialarbetare och vad den kan betyda i förhållande till de familjer som de möter. 

Resultatet av intervjuerna redovisar att socialsekreterarna själva har föreställningar om de 

familjer de möter i det dagliga arbetet. Det framgår även att det finns en medvetenhet kring 
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detta samt att det är viktigt att vara medveten om det och ha en kritisk blick på sig själv. 

Samtidigt som socialsekreterare har skyldighet att förhålla sig till de lagar och regler som 

råder för organisationen (Echeverri, 2010). 

Det är klart att man får jobba med sig själv hela tiden. För vi utgår från det vi är vana vid. 

Det är mallen på något sätt, för mig. Det är en utmaning många gånger [Anna] 

 

Får helt enkelt utgå från klienterna och inte oss själva, våra föreställningar. Det är deras 

berättelser och deras livssituationer vi är där för [Siri] 

 

Hydén (2001) menar att normer och värderingar också är styrande i socialarbetarens 

handlande. En av informanterna uttryckte detta tydligt då hon resonerade kring att slutsatser 

ibland görs utifrån sina egna erfarenheter och bakgrund. Hur socialarbetare ser på 

barnuppfostran, familjekonstellationer samt hur ett hem ska se ut präglar med stor sannolikhet 

även hur han eller hon agerar. Detta är även något Skau (2007) diskuterar utifrån den 

professionella yrkesrollen. Med rollen som myndighetsutövare följer en uppsättning normer 

och värderingar om vad som anses vara ett accepterat beteende eller levnadsstandard för en 

familj. Om det förekommer avvikelse från detta som socialarbetaren bedömer som allvarlig 

kan han eller hon falla tillbaka på dessa skrivna men även oskrivna regler om hur det bör 

fungera (ibid). Om en familj anses ha ett normbrytande beteende kan den professionella 

tvingas att vidta tvångsåtgärder vilket med stor sannolikhet kommer att påverka 

klientrelationen samt bemötandet. Konsekvenserna för bemötandet kan vara att klienterna 

upplever sig dåligt bemötta och inte lyssnade på. Echeverri (2010) menar att trots 

avslagsbeslut eller tvångsåtgärd kan bemötandet uppfattas som gott, om åtgärden görs med 

respekt. Det är av betydelse att den professionella har kunskap i sakfrågan samt markerar att 

man är artig och vill den andre väl (ibid). 

5.2 Den professionella makten i mötet med familjer med migrationsbakgrund 

 

Foucault (2002) menar att makt inte är en särskild slags relation utan att den finns överallt och 

skapas i varje ögonblick och i varje slags relation. Vidare beskriver Foucault (2002) att 

makten verkar genom relationer. Hydén (2001) liksom Ørvig (2011) beskriver relationen 

mellan socialarbetare och klient som asymmetrisk och utgår från att klienten själv ansöker om 

hjälp av något slag eller att det inkommer en anmälan till socialtjänsten.  
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Franzén (2005) hävdar att människor ogärna talar om makt i situationer som berör 

dem själva men att frågor kring makt är svåra att undvika. Foucault (2002) diskuterar att där 

det finns makt finns det också ett motstånd, eller snarare många olika slags motstånd. Detta 

motstånd kan uttryckas genom att klienten aktivt eller passivt sätter sig till motvärn mot det 

som socialtjänsten bistår med. Vidare menar Franzen (2005) att ett motvärn eventuellt kan 

aktualisera användandet av tvångsmedel som exempelvis tvångslagstiftning.  

 

Har man bara turen att lyckas med att man inte behöver göra ett omedelbart 

omhändertagande på en gång så brukar det inte vara några problem att få ett samarbete, 

men det är ju inte alltid det blir så, ibland är det ju så att vi måste göra ett omhändertagande 

[Lisa] 

 

Under intervjuerna fick samtliga svara på hur de reflekterar kring sin maktposition som 

professionsutövare. Detta både i själva mötet men även i bemötandet av familjer med 

migrationsbakgrund. Ämnet var troligtvis det som väckte flest tankar och funderingar då 

maktbegreppet tolkades olika, även gällande deras maktposition.  

 

Dom enda gångerna jag tänker på min maktposition är när jag måste utöva min makt. Det 

är väldigt sällan som tur väl är. På riktigt, är det så. Det är när jag måste markera, nu är det 

bra, nu omhändertar jag ditt barn. [...] Annars tänker jag inte så mycket på min makt [Anna] 

 

En praktikant frågade mig en gång hur jag kunde veta att jag tog rätt beslut och jag säger 

det att det kan jag aldrig veta. Det får jag leva med hela mitt yrkesliv, [...] jag har ingen 

kristallkula. Men man måste tro, [...] tro, det gör vi i kyrkan, det andra vet vi [...] men där 

är den enda gången jag tror på det jag gör, för skulle jag då tvivla på det också då skulle 

man verkligen inte må bra, och helst inte i de sammanhangen där man omhändertar barn 

för det är inte kul och det har jag har ändå hållit på med i ganska många år [Lisa] 

 

Flera av informanterna beskriver att makt är en stor del av arbetet medan andra säger att de 

inte reflekterar över det särskilt mycket. De med längre yrkeserfarenhet menade att tankar 

kring sin maktposition inte var lika påtagligt som för dem med kortare arbetslivserfarenhet. På 

samma sätt som Anna beskrev att hennes syn på empati har förändrats verkar även 

socialsekreterarnas syn på makt ha övergått i ett rutinmässigt beteende. Dessa vanebeteende 

kan tolkas som att man blir en del av ett institutionellt sammanhang och därmed inte 

reflekterar över sin maktposition särskilt mycket. Att inte reflektera över maktförhållandet 

kan innebära att den professionella utövar makten på fel sätt samt att klientrelationen och 

förtroendet för myndigheter kan bli lidande. Men vad som var gemensamt var deras förståelse 
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för att de familjer som de möter upplever en slags maktlöshet och rädsla för socialtjänsten. 

För att minska dessa känslor ansåg många av informanterna att respekt och tydlighet gällande 

socialtjänstens uppdrag är väsentligt men att även vara öppen och nyfiken inför dem de möter. 

En av socialsekreterarna beskriver att hon är medveten om att de hon möter är medvetna om 

den makt hon besitter men att det är viktigt att förmedla att man är villig att hjälpa, lyssna och 

är nyfiken på familjens berättelser. 

 

Den har man ju alltid med sig. Jag sitter ju i en otrolig maktposition gentemot klienterna, 

den får man ju aldrig glömma och den gör ju att familjen blir rädd och nervös, [...] även om 

jag har reflekterat eller tänkt att jag har en makt så måste man ändå med respekt tänka på 

att förklara varför vi gör det vi gör och då tror jag att det inte det blir så dominerande. Alltså 

vi kommer alltid ha makten i den situationen, sen tror jag att det är mycket hur man själv 

möter [Eva] 

 

Om familjerna säger ja till en insats gällande exempelvis kontaktperson bara för att jag är 

myndighetsperson eller att dom tackar ja på grund av att dom vill. Då får vara tydlig med 

att det är något ni har rätt till, och att ni också har rätt att säga nej. Att vara tydlig med det, 

det är så jag reflekterar kring min maktposition [Johan] 

 

Ørvig (2011) exemplifierar en situation där klienten upplevt maktpositionen som tydlig. När 

socialarbetaren ger klienten råd genom att säga “så här gör vi i det här landet” upplever 

klienten sig kontrollerad och fångad i socialarbetarens makt, detta då han eller hon står i en 

beroendeställning och är i behov av den professionellas befogenheter. Av studiens resultat 

framgår ett liknande exempel gällande “så gör vi här”. Synen på barnuppfostran kan variera 

mellan olika kulturer men att i detta land styr dessa normer och värderingar men även att det 

finns olika lagstadgade rättigheter, exempelvis förbud mot barnaga. Vidare beskriver en av 

studiens informanter att ställa frågor kring hur det har fungerat tidigare och hur familjen 

resonerar kring olika situationer, istället för att gissa och antaga är ett sätt att dämpa 

maktasymmetrin. 

 

Att jag är nyfiken på dom helt enkelt. En stor nyfikenhet för deras situation. Det tror jag 

kan dämpa maktasymmetrin som brukar uppstå [Siri] 

 

Hydén (2001) beskriver att det är viktigt att den professionella kan legitimera sitt handlande. 

Med detta menas att socialarbetare ska kunna redogöra för olika beslut genom att hänvisa till 

normer och resonemang som har en “vardaglig legitimitet” och inte endast komplicerade lagar 
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och regler. Hydén (2001) menar att detta dock kan vara problematisk då Sverige blivit ett allt 

mer multikulturellt land och att det inte längre är lika självklart om vad som utgör dessa så 

kallade “vardagliga normer”. 

Skau (2007) menar vidare att det obalanserade maktförhållandet mellan 

hjälpsökande och hjälpare förstärks av att många familjer inte känner till sina juridiska 

rättigheter och inte heller blir upplysta om dem. Detta är ett förhållande som med stor 

sannolikhet förstärks av att komma från ett annat land eller en annan kultur, med helt andra 

lagar, värderingar och normer (ibid). Johansson (2012) menar att språkförbristningar och brist 

på kunskap om det svenska samhället ställer familjer med migrationsbakgrund i en extra 

utsatt situation. Vilka normer och värderingar som råder i en viss kultur eller i ett visst 

samhälle skiljer sig åt. En av informanterna beskriver att det ibland uppstår en förvirring kring 

familjernas vetskap om sina rättigheter samt hur reflektionerna går kring sin maktposition. 

Några av de intervjuade beskriver att deras maktposition blir mer tydlig i relation till familjer 

med migrationsbakgrund, detta då de inte alltid besitter kunskapen om sina rättigheter eller 

om det svenska samhället.  

 

Maktpositionen är kanske starkare mot dom personerna eftersom dom har mindre kunskap 

och är mer utlämnade till den information som vi ger. Så det är viktigt att man ger den på 

ett bra sätt [Sanna] 

 

Jag tänker, har folk koll på sina rättigheter och vad det är som styr och så, så har dom lättare 

att föra sig, då är det lättare för dom att samverka på något sätt. Det är svårare om man 

känner sig i jätteunderläge för att man inte förstår [Stina] 

 

Skau (2007) beskriver att det finns lagstadgade rättigheter för klienter och dessa kan 

frambringa en viss makt över sin egen situation. Trots detta har socialtjänsten makt att avgöra 

vad som är det bästa för familjen, vilket inte behöver innebära att makten är oetisk. Med makt 

följer en rad etiska frågor och dilemman som socialarbetare måste handskas med (ibid). Av 

studiens resultat framkommer att några av informanterna upplever en slags trygghet i sin 

maktposition till följd av att de har lagen som stöd för hur de ska eller bör agera. Samtidigt 

beskriver en av informanterna att det kan vara lättare ibland att handskas med sin 

maktposition när man arbetar med familjer med migrationsbakgrund. 

 

Det låter kanske inte bra, men att det på något sätt är lättare att handskas med 

maktpositionen med utlandsfödda. [...] I min arbetsgrupp, så jobbar man mycket med 
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inrikesfödda familjer som är väletablerade i samhället. Det är kanske en läkare, någon som 

jobbar på universitetet, [...] de kan ofta socialtjänstlagen, ibland bättre än någon här kanske. 

Det blir väldigt svårt om situationen är så himla känslig och om man måste uppvisa något, 

för vi har makten att se till att deras barn är trygga. Det är väldigt bra för dom att dom har 

den kunskapen. Det tycker jag att alla ska ha, att alla ska veta hur vi jobbar och vad 

socialtjänstlagen är för något men att det kan bli väldigt svårt och utmanande i jämförelse 

med utrikesfödda som inte bott här så länge [Siri] 

 

Att det är lättare att handskas med maktpositionen i förhållande till familjer med 

migrationsbakgrund kan tolkas som ett slags maktövertag då familjerna kanske saknar 

kunskap om det svenska systemet. Skau (2007) menar att kunskap är makt och den 

professionella har därmed ett tolkningsföreträde över klienten (ibid). Relationen mellan 

socialarbetare och klient är asymmetrisk och kanske ännu mer när en familj inte har 

kunskap om det samhälle de befinner sig i, är det viktigt som professionell att använda 

sin makt på rätt sätt för att skapa legitimitet hos familjerna.  
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6. Konklusion 

 

För att gå vidare från den förförståelse som fanns innan studiens början till en djupare 

förståelse har studien främst tagit sin utgångspunkt i studiens syfte samt forskningsfrågor. 

Studiens centrala teman Bemötande och Makt har visat sig vara centrala även inom det sociala 

arbetet, mer specifikt för socialsekreterare inom den sociala barnavården. Den tidigare 

forskning som studerats har återgett både den professionellas men även klientens perspektiv 

gällande olika faktorer inom det sociala arbetet. Till skillnad från den tidigare forskning som 

studerats bidrar vår studie med socialsekreterares egna perspektiv på bemötande och makt i en 

svensk kontext. De socialsekreterare som intervjuats har återgett sitt perspektiv på bemötande 

och makt i mötet med familjer med migrationsbakgrund. Betydelsen av att använda sig av en 

bra tolk, bemöta familjerna med respekt samt att ha ett nyfiket förhållningssätt har varit 

genomgående i samtliga intervjuer. Ytterligare en betydelsefull faktor för bemötandet inom 

det sociala arbetet är att öka den kulturella kompetensen, detta genom utbildning samt 

diskussion och reflektion.  

 Socialsekreterarna beskriver att deras maktposition i många fall blir mer tydlig 

gentemot de familjer som inte känner till eller blivit upplysta om sina juridiska rättigheter i 

samhället. Detta maktförhållande kan med stor sannolikhet förstärkas av att härstamma från 

ett annat land med andra lagar, normer och värderingar än de som råder i Sverige. 

Reflektionerna kring sin egen maktposition varierade. Några av informanterna ansåg att makt 

var väldigt påtagligt i arbetet medan andra inte reflekterade över makten förutom när de 

konkret behövde utöva den, exempelvis vid tvångsomhändertagande. Det finns även en 

upplevelse av trygghet i sin maktposition till följd av att socialsekreterare har lagen som stöd 

för hur de ska eller bör agera i olika situationer. 

6.1 Diskussion 

 

Intresset för att studera bemötande och makt utifrån en socialsekreterares perspektiv väcktes 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet med studien är att få en ökad förståelse 

för hur socialsekreterare upplever bemötande och makt i mötet mellan socialsekreterare och 

familjer med migrationsbakgrund. Vi upplever att studien har genererat i en ökad förståelse 

gällande många olika aspekter. Vi anser även att det finns många intressanta perspektiv, 
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tankar och resonemang att belysa som vi inte hade reflekterat kring tidigare och som kan vara 

av betydelse för blivande men även redan yrkesverksamma socionomer.  

Intervjufrågorna som ställdes uppfattades på olika sätt bland de intervjuade 

socialsekreterarna, trots att frågorna återgavs på liknande sätt till samtliga deltagare. Hur 

begrepp som exempelvis makt, empati, bemötande samt migrationsbakgrund tolkades 

varierade. Detta då samtliga har olika kunskaper och erfarenheter bakom sig. De olika 

tolkningarna anser vi har satt prägel på de individuella svaren. Trots att intervjufrågorna och 

begreppen tolkades olika så kunde vi ändå urskilja likheter och gemensamma nämnare i vårt 

resultat. Detta var även ett motiv bakom varför vi ansåg att sju intervjuer var tillräckligt för 

studien. Värt att nämna är även vår upplevelse av att de intervjuade hade en positiv och 

nyfiken inställning till studien samt intervjun. Socialsekreterarna gav öppna svar och vi 

behövde sällan använda oss av följdfrågor utan de utvecklade svaren själva och täckte upp 

ämnena på ett bra sätt. 

Behovet och betydelsen av tolk var något som vi inför studiens start inte hade 

reflekterat över utan detta är en kunskap som vi fått under studiens gång. Samtliga intervjuade 

betonade betydelsen av en bra tolk. De nämnde även detta som en väsentlig del i bemötandet 

av familjer med migrationsbakgrund. Språkförbistringar i förhållande till maktasymmetri är 

också något som den tidigare forskningen som studerats påpekar. Ännu en intressant aspekt 

som vi studerat är synen på vad erfarenheten inom yrket innebär för bemötandet men även 

arbetet med familjer med migrationsbakgrund. Vad som går att urskilja är att ju mindre 

arbetslivserfarenhet som socialsekreterare desto mer reflektioner kring sina egna handlingar 

gentemot de familjer de möter. De som hade längre erfarenhet av arbetet reflekterade inte på 

samma sätt kring hur de genomför sitt arbete, de uttryckte att det kommer automatiskt och 

mer rutinmässigt. Vanebeteenden kan ses som en del av en struktur inom den organisation 

som man arbetar. 

 Då studien enbart innefattar en man är vi införstådda med att 

generaliserbarheten dras ned. Hade vi fått tag på fler manliga informanter hade studiens 

resultat kunnat se annorlunda ut men det finns det ingen garanti för. Åldersspannet är 

varierande och innefattar både nyligen examinerade socionomer och de med lång 

yrkeserfarenhet. Detta innebär dock inte att studiens generaliserbarhet ökar. Med hänsyn till 

studiens begränsning gällande tid och resurser använda vi oss utav ett bekvämlighetsurval. 

Deltagare till studien fick vi tag på genom kontakter som knutits an under den 
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verksamhetsförlagda utbildningen. Det var även där de flesta av intervjuerna ägde rum. Vi 

är medvetna om att detta kan ha påverkat intervjupersonerna då de kanske svarat på 

intervjufrågor som de tror att vi velat och inte hur de egentligen tycker. Det kan också vara så 

att intervjupersonerna öppnat upp sig mer på grund av den tidigare relationen mellan 

intervjuare och intervjuad, eller rent utav att de känt sig tvungna att delta i studien på grund av 

den tidigare relationen. Hade vi fått tag på informanter som för oss varit helt okända hade 

intervjusituationen samt svaren kunnat se annorlunda ut. Vi hade troligtvis känt oss mindre 

säkra i rollen som intervjuare och detta hade även i sin tur troligtvis påverkat utfallet och 

intervjupersonernas öppenhet. Vi har dock upplevt att deltagarna har varit genuint 

intresserade att delta i studien. Vi tror inte heller att den tidigare kontakten med 

intervjupersonerna har påverkat det empiriska materialet och inte heller studien på ett negativt 

sätt. 

 

6.2 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

 

Bryman (2011) beskriver tillförlitlighet och äkthet som en form av kvalitetssäkring och att det 

bidrar till reflektioner kring studiens genomförande och resultatet. Att ha en total 

tillförlitlighet är att få samma resultat oavsett vem som genomför studien. Denscombe (2009) 

anser att det är väldigt osannolikt att kunna få samma resultat om studien görs om, då det inte 

går att genomföra en studie på exakt samma sätt som första gången den genomfördes. Detta 

då det råder andra förutsättningar. Det som går att göra är att beskriva sina metoder och 

tillvägagångssätt för att förklara varför resultatet ser ut som det gör (ibid). Vi har genom att 

beskriva hur studien har genomförts kunnat bidra med att förstå vårt resultat. Vi har även 

reflekterat över vår egen påverkan på studien och vår påverkan på informanterna för att 

upprätthålla studiens tillförlitlighet. 

Att redovisa studiens äkthet är ett sätt att hålla sig kritisk till sitt material. Bryman (2011) 

beskriver ett antal äkthetskriterier att ta hänsyn till i genomförandet av en kvalitativ studie. 

Dessa kriterier innefattar huruvida materialet visar en rättvis bild av intervjupersonerna samt 

hur studien skulle kunna bidra i förändringssynpunkt för denna yrkesgrupp. Vi anser att 

studien ger en rättvis bild av de personer studien innefattar då vi med citat har återgett deras 

egna ord och åsikter. De citat som har valts för att presentera studiens resultat anser vi 

antingen ha representerat samtliga informanter eller att de har på ett intressant sätt bidragit 

med ett unikt perspektiv på bemötande och makt. Det är svårt att säga vad denna studie skulle 
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kunna bidra ur förändringssynpunkt då det inte går att generalisera studiens resultat för alla 

Sveriges socialsekreterare. Vi anser dock att vi har uppnått studiens syfte, att få en ökad 

förståelse för hur socialsekreterare upplever bemötande och makt i mötet mellan 

socialsekreterare och familjer med migrationsbakgrund. 

6.3 Vidare forskning 

 

Under intervjuerna uppmärksammades att det inte var helt lätt att vara fördomsfri eller att 

bemöta familjerna utan några förutfattade meningar i det dagliga arbetet. Ämnet har under 

studiens gång väckt ett intresse samt en rad nya frågeställningar gällande hur 

socialsekreterares egna förutfattade meningar eller fördomar påverkar arbetet med de klienter 

som de möter. Detta var även något som speciellt en av de intervjuade konkret påpekade som 

ett intressant ämne att studera vidare. Diskussionsämnet förekom under samtliga intervjuer då 

informanterna i slutet av intervjuerna fick reflektera över sina egna fördomar och 

föreställningar samt hur de påverkar mötet och bemötandet. Samtliga nämnde att de var 

medvetna om dem och att föreställningarna eller de förutfattade meningarna ibland påverkar 

arbetet och bemötandet samt att det många gånger är en utmaning att bortse från dem. 

Socialsekreterarnas förutfattade meningar och fördomar om klienter var inte fokus för studien, 

därför anser vi att det skulle vara intressant att fördjupa sig i. En sådan studie hade kunnat 

bidra till ytterligare kunskap om bemötandet inom socialtjänsten. Att belysa socialsekreterares 

egna föreställningar hade även kunnat bidra med en ökad medvetenhet hos blivande men även 

redan yrkesverksamma socionomer samt reflektioner kring sitt eget handlande.  

 Ytterligare ett sätt att anamma den ovan redovisade studien hade varit att 

inkludera ett klientperspektiv, det vill säga att få familjernas egna perspektiv samt tankar och 

reflektioner gällande ämnena Bemötande och Makt. Vad som hade varit önskvärt då är mer tid 

för studiens utformning för att kunna planera och minska de etiska riskerna som involverandet 

av klienter kan innebära. Detta skulle kunna genomföras genom gruppintervjuer eller i öppna 

diskussioner liknande temasamtalen som nämnts i studiens inledning. Genom att få 

familjernas egna perspektiv på socialsekreterares bemötande och makt i det sociala arbetet 

hade studien kunnat ta en annan riktning. Detta genom att exempelvis jämföra familjernas 

upplevelser med socialsekreterarnas. En sådan studie skulle kunna generera en ökad kunskap 

för socionomer som möter familjer med migrationsbakgrund i sitt dagliga arbete men även en 

förståelse för familjerna egna upplevelser.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Ålder: 

Kön:  

Anställning/ befattning: 

Varit anställd vid verksamheten under hur lång tid: 

Varit yrkesverksam socionom under hur lång tid: 

 

Intervjufrågor: 

 

Första mötet 

1. Hur upplever du vanligtvis första mötet med en person/familj med migrationsbakgrund? 

 

2. Vad gör du för att lugna dem/få dem att känna sig bättre till mods i den situationen? 

 

Föreställningar om socialtjänsten 

3. Vilka föreställningar anser Du att det finns om socialtjänsten bland personer med 

migrationsbakgrund? 

 

4. Hur har dessa föreställningar tagit sig uttryck i Ditt dagliga arbete? 

 

5. Varför tror Du att dessa föreställningar finns bland personer med migrationsbakgrund? 

 

6. Vilka hinder eller möjligheter anser Du föreställningar om socialtjänsten kan innebära i 

mötet mellan människor med migrationsbakgrund och dig som socialarbetare?  

 

7. Möter Du annorlunda föreställningar om socialtjänsten hos personer med 

migrationsbakgrund till skillnad från etniskt svenskar? 
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Bemötande och makt 

8. Vad anser Du vara ett bra bemötande eller ett bra sätt att bemöta familjer/ personer med 

migrationsbakgrund? 

 

9. Brukar Du reflektera över empati i mötet och i bemötandet av familjer med 

migrationsbakgrund? 

 

10. Brukar Du reflektera över makt eller Din maktposition i mötet och i bemötandet av 

familjer med migrationsbakgrund? 

 

Kulturell kompetens 

11. Hur hanterar Ni frågor gällande bemötande av personer med andra kulturella och etniska 

bakgrunder i arbetsgruppen? 

 

12. Anser Du att Du får tillräcklig utbildning/ kunskap om olika kulturer? (Kulturell kunskap) 

 

Avslutande fråga 

13. Hur brukar Du hantera eller reflektera över Dina föreställningar om de familjer som Du 

möter? 

 

Följdfrågor 

Vad tror du att det berodde på? 

Hur hanterade du det? 

Kan du utveckla? 

På vilket sätt? 

Kan du förklara? 

Hur menar du då? 

Vad menar du med det? 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev gällande intervju till examensarbete  

 

Socialsekreterares möten med familjer med migrationsbakgrund 

 

 

Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter som heter Sara och Hanna och studerar vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi kommer i vårt examensarbete att genomföra en studie rörande föreställningar om 

socialtjänsten. Syftet med studien är att få en förståelse för hur föreställningar om 

socialtjänsten kan ta sig uttryck hos människor med migrationsbakgrund och hur 

socialsekreterare bemöter dessa föreställningar. Med migrationsbakgrund menar vi att en av 

eller båda föräldrar är utrikesfödda. Vi anser att studien är av betydelse då den kan generera i 

en ökad kunskap om bemötande och relevansen för kulturell kompetens.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Uppskattningsvis beräknas varje 

enskild intervju att ta cirka 45 minuter. Plats och tid för intervjun får du själv bestämma. 

Studiens resultat kommer att publiceras via Linnéuniversitetet publiceringssystem DiVa men 

kan även om så önskas skickas direkt till Dig.  

 

Att medverka i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst att avbryta Ditt deltagande. 

Intervjun kommer att spelas in samt att det under tiden kommer att föras anteckningar. 

Samtalet och det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt. Vi kommer att 

avidentifiera materialet för att skydda Din integritet så att Du inte kan identifieras av 

utomstående. Under studiens gång kommer materialet att förvaras så det enbart är åtkomligt 

för oss ansvariga. Vi efterfrågar även samtycke om att får återkomma till Dig via mejl eller 

telefon om det dyker upp frågor i efterhand. 

 

Har Du ytterligare frågor angående studien är Du välkomna att kontakta oss. 

 

Sara Brevik                                  Hanna Moreton         

073-4264240                                070-6208378 

sb222nj@student.lnu.se   hm222cx@student.lnu.se 

 

Handledare: 

 

Petra Dewrang 

070-7838702 

petragunnel.dewrang.extern@lnu.se   

 

mailto:sb222nj@student.lnu.se%09%09%09
mailto:sb222nj@student.lnu.se%09%09%09
mailto:hm222cx@student.lnu.se
mailto:hm222cx@student.lnu.se
mailto:petragunnel.dewrang.extern@lnu.se
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Bilaga 3 

 

Samtyckeskrav 

 

Du har samtyckt till att medverka i studien och även fått information om studien samt dessa 

etiska krav: 

 

● Information om studiens syfte 

● Att Du när som helst kan avbryta Din medverkan 

● Att Du inte behöver svara på frågor som Du inte vill svara på 

● Att Du har rätt att få delar eller hela uttalanden borttagna om du i efterhand anser dem 

vara olämpliga 

● Att materialet kommer hanteras konfidentiellt och avidentifieras för att skydda Din 

integritet 

● Att studiens material enbart användas som empiri i studien 

● Att studiens resultat kommer publiceras i DiVa samt kan även skickas till Dig om så 

önskas 

● Att vi kan återkomma till Dig i efterhand om funderingar uppstår 

 

 

 

 

 

 

 

Namn: 

 

___________________________________________________ 

 

Ort och Datum: 

 

________________________________________________________ 


