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ABSTRACT 

 

Author: Therese Niklasson & Ida Bengtsson 

Title: Trust and power in social work: A study on social workers experiences [Translated title] 

Supervisor: Anders Giertz 

Assessor: Peter Hultgren 

 

The purpose of this study is to, from a perspective of power, understand and interpret Swedish 

social workers experiences and comprehension of their clients trust in them. The study is 

based on interviews with eight social workers from two municipalities in the south of Sweden. 

Five themes were identified that represents the five different forms of power which the social 

workers used on a daily basis. The themes were: normalization, demands and control, the 

social worker as an expert, the conflict between bio power and disciplinary power and the 

transparency of power. The analyzis of this study is based on the comprehension of 

hermeneutics as well as previous research on trust and power in client relationships. As a 

conclusion we found that whether the interviewees stated that their work was about the 

exercise of power or not, we could still identify that all of them used some form of power on a 

daily basis. We also saw that trust was not always the essential part of a working client 

relationship. Through this study, and by using the theory of power by Michel Foucault, we 

found that power therefore is something that exists in all relationships whether you believe 

you exercise it or not. 

 

 

Keywords: trust, power, social worker, client relations, social work. 

Nyckelord: förtroende, makt, socialsekreterare, klientrelationer, socialt arbete.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Under vår socionomutbildning har makt och maktrelationer alltid varit ett område som 

uppmärksammats. Det har diskuterats mycket kring socialsekreterares maktposition, i vilken 

utsträckning den används samt hur socialsekreterare i relation till klienten anses ha en högre 

makt- och samhällsposition. När vi inför studien diskuterade detta började vi också fundera på 

om maktanvändande kan påverka klientens förtroende för sin socialsekreterare beroende på 

om, och i så fall hur, socialsekreteraren använder sin makt.  

 

Grunden till makt är, enligt Skau (2007:35–37), ojämlikhet i relationer mellan människor och 

att det därför alltid kommer finnas en form av maktförhållande i interaktionen mellan klient 

och hjälpare, i vårt fall socialsekreterare. Där det i en relation finns maktutövande finns det 

även olika sätt att utöva makten på. Hjälparen har vissa lagar och regler som måste följas av 

klienten för att denne ska passa in i den så kallade ”normen”, vilket även kontrolleras av 

hjälparen och ses som ett sätt att utöva sin makt på (Ibid). Vi kan alltså se hur 

socialsekreterarens (hjälparens) roll innefattar olika former av makt som används för att 

”styra” klienten. 

 

Trots att det finns ett ojämlikt maktförhållande till klientens nackdel menar Skau (2007:37) att 

detta kan förstärkas av att klienten inte alltid vet om sina juridiska rättigheter eller blir 

informerad om dem. Detta medför att klienten kan ha det svårare att få ”sin vilja igenom” i 

beslutsfattande situationer. Skau påpekar också att som relationen ser ut idag mellan 

socialsekreterare och klient främjar den klientens anpassning efter regler utan alltför mycket 

motstånd.   

 

Skau (2007:35) skriver att makt finns med i alla interaktioner mellan hjälpare och klient men 

att makten ofta döljs och att fokus ligger på hjälparbetet. Det är alltså hjälparbetet som 

hamnar i fokus medan makten osynliggörs i relationen mellan hjälpare och klient. En 

förklaring till detta kan vara att makt generellt ses som något obehagligt, speciellt om det sätts 

i association med begrepp som maktmissbruk. Detta kan medföra att personer i en 

maktposition (hjälpare) ofta undviker att bli sammankopplade med att de är maktanvändare 

(Ibid).  Det har även påpekats att personer med högre positioner i samhället har visat sig vara 

mindre benägna att uppmärksamma olika maktrelationer och förtryck än personer med lägre 
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samhällspositioner, vilket kan peka på att socialsekreterare inte är medvetna om vilken 

maktskillnad som finns mellan dem själva och klienterna (Sakamoto & Pitner, 2005:442; 

Tew, 2006:36).  

 

Denna maktskillnad kan bland annat ta sig uttryck i hur stort förtroende klienter har för 

socialsekreterare. Genom att använda sin makt på olika sätt kan socialsekreterare öka eller 

minska klientens förtroende. Behnia (2008:1 427) menar att förtroendet i en relation präglas 

av förväntningar om att förtroendet inte ska utnyttjas till följd av makt eller egen vinning. 

Som genom en tyst överenskommelse om att relationen inte ska utnyttjas existerar ett 

förtroende mellan två personer. Skulle någon av parterna tveka på överenskommelsen kan 

alltså inte ett förtroende existera då maktskillnaden blir för stor. Utan förtroende kan inget 

samarbete mellan klient och socialsekreterare finnas menar Behnia (Ibid). Detta är hur Behnia 

ser på förtroende men är det verkligen så det upplevs av socialsekreterare ute på fältet?  

 

Vi vill studera hur socialsekreterare ser på klienternas förtroende för dem själva utifrån ett 

maktperspektiv. Detta är viktigt att studera då vi anser att socialsekreterares makt är något 

som behöver belysas och diskuteras i praktiken i större utsträckning. När vi i vårt förarbete 

inför vår studie sökte efter artiklar rörande socialsekreterares makt i relation till sina klienter 

upplevde vi att det var svårt att hitta forskning inom detta område. Det fanns forskning som 

berörde relationen mellan socialsekreterare och klient men vi hittade ingen forskning som 

specifikt berörde på vilket sätt socialsekreteraren använder sin makt gentemot sina klienter 

och om det i sin tur påverkar förtroendet. Vi upplever att det finns en lucka i detta 

kunskapsområde varför vi anser det viktigt att belysa och forska vidare om.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår studie är att förstå och tolka socialsekreterares upplevelser och förståelse av 

klienternas förtroende för dem utifrån ett maktperspektiv. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågor vi vill besvara inom ramen för denna studie är: 

• Hur upplever socialsekreterare att deras maktanvändande påverkar klienternas förtroende för 

dem? 

• Vilka former av makt kan identifieras i socialsekreterares arbete? 
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2 Tidigare forskning 

För att kunna förstå vår studies analys och resultat måste vi sätta detta i relation till den 

tidigare forskning som finns inom det område vi ämnar studera (Bryman, 2011:32). Vi 

kommer därför i följande avsnitt presentera den tidigare forskning vi tagit del av i förarbetet 

av denna studie. Den tidigare forskningen som presenteras kommer beröra relationen mellan 

socialsekreterare och klienter utifrån olika perspektiv. Vi har valt att ta del av denna forskning 

för att på så sätt få en inblick i och skapa oss en mer utvecklad förståelse för vad tidigare 

forskare menar att en relation mellan klient och socialsekreterare kan se ut och påverkas av. 

 

2.1 Socialsekreterarens roll 

När två personer möts i en social interaktion för första gången definierar de varandra utifrån 

roller. När en klient möter sin socialsekreterare för första gången har båda personerna redan 

definierat varandra som just klient och socialsekreterare. Med skapandet av dessa roller 

medföljer även förväntningar. Klienten har redan gjort upp en bild om hur socialsekreteraren 

ska vara och hur denne ska bete sig. Socialsekreteraren kan i sin tur agera utifrån vad den tror 

klienten har för bild och tar därmed på sig klientens bild av socialsekreteraren. Detta sker 

även åt andra hållet där klienten tar på sig socialsekreterarens förväntningar (Behnia, 2008:1 

434). 

 

Sakamoto och Pitner (2005:442) skriver i sin studie att socialsekreteraren bör granska sin roll 

som socialsekreterare i relation till deras egna fördomar och bilden av sin egen roll. 

Socialsekreteraren bör även granska hur den tänker på sina klienter utifrån samma kriterier. 

Detta utmanar även socialsekreteraren att fundera kring hur den professionella rollen 

medverkar till upprätthållandet av maktskillnader gentemot klienter. Syftet med att 

socialsekreteraren bör granska sin egen roll är för att kunna bygga en god relation med sin 

klient (Ibid).  

 

En studie av Ylvisaker (2011:203) visar på att klienter upplever relationen med sin 

socialsekreterare som bäst när klienten känner att den blir lyssnad på samt när 

socialsekreteraren ser hela livssituationen och inte bara anledningen till varför de har kommit 

i kontakt. Det har även visat att klienten upplever sin relation med socialsekreteraren som 

sämst när den känner att socialsekreteraren inte lyssnar på och ”kör över” klienten genom att 

socialsekreteraren gör vad den anser är bäst för klienten (Ibid). En god relation mellan klient 



 

8 

 

och socialsekreterare är och har länge ansetts vara grundstenen i socialt arbete. Både 

socialsekreterare och klienter är överens om att en bra och förtroendeingivande relation med 

inslag av empati och respekt är nödvändigt och väsentligt för att socialsekreteraren ska kunna 

utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt (Alexander & Charles, 2009:6; Ylvisaker, 2011:203). 

 

2.2 Maktrelationen mellan socialsekreterare och klient 

Makt och förtryck är något som har diskuterats allt mer inom socialt arbete och på 

utbildningar inom samma område. Det är oundvikligt att se att socialsekreterare har en större 

maktposition än deras klienter och att det därmed finns en obalans i klientrelationen från 

början (Sakamoto & Pitner, 2005:436; Perlinski, Blom & Morén, 2012:510). Denna obalans 

menar Sakamoto och Pitner (2005:439) har existerat så länge professionen funnits. Samma 

studie visar på att yrkesverksamma inom socialt arbete ofta inte vill kännas vid denna 

maktobalans i klientrelationer, även om det gärna diskuteras i teorin. Tew (2006:39) menar 

dock i sin studie att makt bör ses som en social relation mellan personer istället för ett begrepp 

som bara ska diskuteras. Den stora frågan är då i vilken utsträckning socialsekreterare i 

praktiken faktiskt är medvetna om makt och förtryck i relation till sina klienter.  

 

Redan som studenter lär sig socialsekreterare att det är de som är experter på området och 

därmed ”vet bättre” än klienten. Det är därför inte så konstigt att socialsekreterare i arbetslivet 

förväntas ha mer makt i relation till klienten (Sakamoto & Pitner, 2005:438; Perlinski et. al, 

2012:510). Med dessa medföljande förväntningar är det viktigt att socialsekreteraren kritiskt 

granskar hur mycket ”expertrollen” har format deras syn på det professionella arbetet samt 

hur de ser på sina klienter. Genom detta utmanas socialsekreteraren även att undersöka hur 

dennes roll påverkar maktrelationen till sina klienter (Sakamoto & Pitner, 2005:440). En 

socialsekreterares makt behöver inte ses som något negativt som inte ska utövas, istället 

handlar det om hur makten utövas och hanteras. Syftet med maktutövande bör vara att hjälpa 

sina klienter att bli mer självständiga (a.a.:447). 

 

Makten i relation till klienter kan utövas och användas på olika sätt. Till exempel med 

klientens bästa i åtanke eller för att få klienten att göra det socialsekreteraren själv anser vara 

bäst för klienten. Inget av dem behöver betyda att makten används på ett negativt sätt. 

Socialsekreteraren kan vara medveten om sin makt och utöva den med klientens välmående i 

åtanke men det kan ändock bli fel om klienten uppfattar besluten och kraven på klienten som 
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kontrollerande. För att försöka undvika att klienten ska känna misstro och ifrågasätta 

socialsekreterarens intentioner är det viktigt att det i relationen mellan socialsekreterare och 

klient finns ett förtroende. Förtroende bygger på att den ena partens (klientens) villighet att 

prata och öppna upp sig för den andre parten (socialsekreteraren) och lita på dennes 

kompetens och intentioner. Om klienten inte litar på att socialsekreteraren har klientens bästa 

i åtanke kan varken ett förtroende eller samarbete skapas. Det är därför viktigt att klienten 

vågar lita på att socialsekreteraren inte tar något beslut som gör mer skada än nytta för 

klienten (Behnia, 2008:1 427; Tew, 2006:39 & 47). I Perlinskis et. al (2012:524) studie anser 

socialsekreterare att den viktigaste komponenten för att kunna utföra ett gott arbete i relation 

till klienten är just att skapa en bra klientrelation med ett gott förtroende.  

  

2.3 Förtroenderelationen mellan socialsekreterare och klient 

Behnia (2008:1 427) menar att det finns tre olika typer av förtroende; dispositional-based 

trust, the credibility-based approach to trust och the relationship-based trust. Den första typen 

av förtroende, dispositional-based trust, är ett förtroende beroende av personen som anförtror 

sig åt någon, det vill säga att förtroendet ses som ett personligt drag. Det finns två typer av 

personliga drag i den här kategorin, de som lätt skapar förtroende för andra personer och de 

som har svårt att skapa förtroende för andra personer. Det finns viss kritik mot dispositional-

based trust som en typ av förtroende. Författaren menar att inte ens en individ som har lätt för 

att skapa förtroenden litar på alla de möter utan även har ett kritiskt förhållningssätt till 

personer. Till exempel tillåter inte en person som har lätt för att skapa förtroende att en helt 

främmande människa skulle vara barnvakt åt dennes barn (a.a.:1428-1430). 

 

Den andra typen av förtroende, the credibility-based approach to trust, är förtroende som 

byggs upp grundat på om motparten har trovärdiga karaktärsdrag. Det kan till exempel ske i 

ett samtal när personen som anförtror sig tolkar den andra personens respons. Om motparten 

verkligen lyssnat och svarar med relevanta åsikter samt om personen är ärlig och verkar ha 

bra intentioner skapas ett förtroende. Uppfyller inte motparten dessa trovärdiga kriterier kan 

den som anförtror sig istället känna misstro till den andra personen. Det finns dock kritik mot 

den här typen av förtroende där det framställs att skapande av ett förtroende utvecklas genom 

olika omständigheter. Ett förtroende kan under en relation förändras, både till det bättre och 

till det sämre, vilket the credibility-based approach inte nämner (Behnia, 2008:1430–1431). 
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Den tredje typen av förtroende är the relationship-based trust där förtroendet baseras på 

relationen mellan personer. Den här typen av förtroende grundas i rational choice teorin där 

det antas att en person anförtror sig och skapar ett förtroende till en annan person då det 

gynnar dem. De positiva sidorna med att anförtro sig och lita på en annan person ska då 

överväga de negativa sidorna. The relationship-based trust har fått kritik mot att den inte tar 

hänsyn till att alla mänskliga handlingar inte är själviska och enbart görs för egen vinning 

(Behnia, 2008:1431–1432).  

 

Behnia (2008:1 438) menar att de tre typerna av förtroende som tidigare beskrivits är ytliga 

och inte går in i något djupare förtroende. Dessa förtroendetyper tillhör det initierande 

förtroendet vilket är det som byggs i början av en relation och är det som gör att klienten tar 

kontakt med socialsekreteraren för ett första möte (Ibid). För att klienten ska våga öppna upp 

sig och prata om mer privata saker behövs ett mer djupgående förtroende. Detta byggs genom 

klientens bedömning av sin socialsekreterare. Klienten utgår från tre olika 

bedömningsgrunder; hur klienten ser och uppfattar sig själv, om klienten tycker att den är 

respekterad av socialsekreteraren samt om socialsekreteraren är en kunnig, kompetent och 

ärlig person (a.a.:1433). Klienten vill genom detta undersöka om socialsekreteraren är kunnig 

nog och bryr sig tillräckligt för att kunna förstå klientens problem och komma med 

hjälpsamma råd (Behnia 2008:1 433; Hall, 2001:42).  

 

Förtroendet i en relation mellan socialsekreterare och klient handlar inte enbart om att 

klienten ska känna förtroende för socialsekreteraren. Det är även viktigt att socialsekreteraren 

känner att det finns en tillit från klientens sida. Att ha en persons förtroende och känna sig lita 

på kan bidra till ett bättre utövande av socialt arbete då socialsekreteraren kan våga visa mer 

av sig själv och testa andra tillvägagångssätt för att hjälpa sin klient (Hall, 2001:42–43). 

 

Den tidigare forskningen kan alltså sägas peka på att grunden för att socialsekreterare ska 

kunna utföra ett gott socialt arbete är en god relation mellan klient och socialsekreterare, men 

också klientens förtroende för socialsekreteraren. Detta förtroende menas ofta förklaras ur ett 

alltför ytligt perspektiv och endast peka på det initierande förtroendet. Istället presenteras ett 

mer djupgående förtroende som utgår från att klienten vill veta om socialsekreteraren är 

tillräckligt kompetent och därmed kan ge rätt hjälp till klienten. Forskningen pekar också på 

att en maktskillnad mellan klient och socialsekreterare är oundviklig att se och att det därmed 

alltid kommer finnas en obalans i denna relation. Samtidigt menar forskningen att 
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socialsekreterare ofta vill undvika att se denna maktskillnad då makt många gånger associeras 

med något som används i negativt syfte. Hur makt och andra teoretiska begrepp kommer 

användas för denna studies analys definieras tydligare nedan i avsnittet Teoretisk 

utgångspunkt. 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

Vi kommer här att presentera vår teoretiska utgångspunkt där Michel Foucaults tre begrepp, 

disciplinär makt, bio-makt och bekännelsen, är vårt fokus. För att kunna förstå och analysera 

hur intervjupersonerna i vår studie upplever makt och förtroende i sitt arbete som 

socialsekreterare behövs dessa teoretiska begrepp och teorier att utgå ifrån. Dreyfus och 

Rabinow (1982:184) menar att dessa begrepp inte kräver en given tid och plats att appliceras 

på och Foucault analyserar här makten utifrån hur den påverkar relationer. Foucault menar 

även att makt är inneboende i alla relationer samt att makt alltid är en produkt av utövarens 

kunskap och intention (Ibid). Detta gör att vi kan applicera begreppen på de situationer och 

relationer vi önskar. 

 

3.1 Disciplinär makt 

Genom århundradena har samhället på varierande sätt utövat makt över sina medborgare. Den 

disciplinära makten utvecklades under 1700-talet och kom att utövas genom upprättande av 

fängelser samt bestraffning- och övervakningstekniker. Denna sorts disciplinering hade som 

avsikt att reformera fångarna till önskvärda individer. I dagens samhälle utövas 

disciplineringen istället genom olika former av små korrigeringar: tillsägelser, regelsystem 

och uppmaningar men också uppmuntran och olika belöningssystem. Dessa korrigeringar 

syftar till att disciplinera in individer i samhällets normer för att slutligen uppnå ett effektivt 

och enhetligt samhälle. Den form av disciplinär makt, som i dagens samhälle innebär att 

korrigera individer genom åtgärds- och belöningssystem, är ett sätt att göra maktutövningen 

över samhällets medborgare mindre synlig (Foucault, 2003:234–235; Nilsson, 2008:104–

105). Även om makten är mindre synlig betyder inte det att makten saknar mål. Maktutövning 

sker alltid med ett syfte. Detta gör att det endast är de individer som på något sätt blir 

disciplinerade som blir medvetna om makten. Parallellt med den disciplinära makten, och 

ibland tillsammans med, utövas också en annan form av makt: bio-makten (Foucault, 

2002:105).  
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3.2 Bio-makt 

Bio-makten utvecklades under 1700-talet och är idag det mest dominerande sättet att utöva 

makt på. Bio-makten utövas både på grupp- och individnivå och dess grundtanke bygger från 

början på två poler: människan som art och den mänskliga kroppen som ett objekt att 

manipulera. Den första polen innebär samhällets kontroll över individens kropp som bärare av 

biologiska funktioner så som hälsa och reproduktion. Foucault menar att samhället vill 

kontrollera dessa funktioner för att på så sätt försäkra sig om befolkningens framtida 

produktion och fortlevnad. Kontrollerad aborträtt och institutionaliserade vaccineringar är två 

exempel på hur individens kropp kontrolleras även idag. Den andra polen fokuserar på att 

förmå människor att maximera sina förmågor. Det kan till exempel röra sig om individens 

kunskap, tillit och effektivitet. Bio-makten uppnår maximeringen genom att disciplinera 

samhällets medborgare med hjälp av skola och sjukhus som kontrollerande institutioner. 

Kontrollerande metoder i dagens samhälle är till exempel betyg och bidrag. Genom att 

maximera medborgarnas förmågor kan de anpassas efter det samhället har behov av. Detta 

gör också att utövande av makten inte blir lika synlig (Dreyfus & Rabinow, 1982:133–135; 

Foucault, 2002:140–142). En av dessa mindre synliga makttekniker som används inom bio-

makten benämner Foucault som bekännelsen (Dreyfus & Rabinow, 1982:133–135; Foucault, 

2002:79). 

 

3.3 Bekännelsen 

Bekännelsen började under 1700-talet i Västeuropa användas som ett verktyg för att 

producera sanning och sågs som en komponent för kontroll av medborgarna och samhället. 

Bekännelserna gjordes framförallt genom bikter till präster då bekännelsen ansågs kunna rena 

medborgarnas kropp och själ. Om medborgarna inte biktade sig och blev renade kunde hela 

människan drabbas, både kroppen och förståndets tillstånd kunde påverkas. Bekännelsen blev 

ett verktyg som kontrollerade att medborgarna erkände sina synder till en högre auktoritet 

(Foucault, 2002:44–46). Trots att medborgarna gjorde sina bekännelser till en auktoritet 

tillhör inte bekännelsen en maktstruktur som dikterar människor uppifrån. Bekännelsen utgår 

från att det finns en hemlighet som individen måste bekänna för att bli befriad från bördan och 

konsekvenserna av hemligheten. Detta syftar till att bekännelsen kan ses som frigörande och 

som något gott där individen får lätta sitt samvete, vilket anses vara ett kulturellt betingat och 

framarbetat synsätt då bekännelser har verkat i Västeuropa i århundraden och därmed 

normaliserats (a.a.:79). 
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Bekännelsen har kommit att existera i alla relationer i dagens samhälle både när det kommer 

till auktoritära relationer (experter), som i sjukvården och socialtjänsten, till personliga 

relationer som familj och vänner. Individer bekänner om sina synder, sjukdomar, tankar, 

drömmar och om vad som är allra svårast att bekänna till både personer i deras närhet och 

auktoriteter där bekännelserna behövs och ligger som ett otalat tvång (Foucault, 2002:76–77). 

Bekännelserna kan handla om att få den hjälp individen behöver eller för att behålla en 

relation där förtroendet bygger på bekännelsen. För att kunna bekänna krävs ett förtroende då 

det är grunden för att individen ska öppna upp sig. Det har alltså ingen betydelse vilken 

ställning mottagaren av bekännelsen har. Mottagaren får genom bekännelsen kunskap om den 

som bekänner vilket medför att mottagaren får en maktposition över bekännaren (a.a.:79-80). 

Foucault menar att makt inte kan finnas och utövas utan kunskap och tvärtom. Makt är alltså 

inneboende i relationen och har en aktiv roll så länge en person har mer kunskap än den andra 

personen (a.a.:104).  

 

4 Metod 

Nedan kommer vi att presentera vilka metodologiska val vi gjort samt ge mer detaljerade 

motiv till varför vi valt att använda oss av just dessa metoder, urval samt vetenskapsteoretisk 

ansats. Våra metodologiska val har gjorts inom ramen för vår kvalitativa studie och med 

utgångspunkt i studiens syfte. De olika metoderna och tillvägagångssätten har hjälpt oss att 

hitta intervjupersoner, samla in de data vi behöver samt tolka och förstå våra insamlade data.  

 

4.1 Datainsamlingsmetod: kvalitativa intervjuer 

Syftet med vår studie är att förstå och tolka socialsekreterares upplevelser och förståelse i 

fråga om klienternas förtroende för dem. Därför valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Kvalitativa intervjuer syftar till att samla in data om 

sociala förhållanden men också om enskilda människors upplevelser och erfarenheter. 

Insamlandet av data görs genom att vissa utvalda personer intervjuas utifrån frågor som rör 

det ämne som vi som forskare är intresserade av (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40–41). 

 

Vi har som datainsamlingsmetod använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta 

beror på att vi i vår studie ämnar utgå från intervjupersonernas subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av klienternas förtroende för dem. Med semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

menas, enligt Bryman (2011:413–416), att intervjufrågor samlade i en intervjuguide (bilaga 1) 
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används vid intervjun utan att för den skull hindra forskaren från att följa upp eventuella 

sidospår som intervjupersonen kan tänkas berätta om. Detta ger den som intervjuar en 

möjlighet att fördjupa sig i intervjupersonens svar som i sin tur kan leda in på spår som 

eventuellt inte upptäckts annars. 

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi har i vår studie valt att använda oss av åtta intervjupersoner (socialsekreterare med 

myndighetsutövning) från två socialkontor inom Kronobergs län. Vi har valt att avgränsa oss 

till just åtta intervjupersoner för att våra insamlade data ska bli mer hanterbara för oss som 

forskare. För att vi i den här studien inte enbart ska skildra ett socialkontors relation till sina 

klienter har vi valt att intervjua personer från två olika arbetsplatser. Svensson och Ahrne 

(2011:23–25) menar att studiens resultat på så sätt undviker att enbart spegla eventuella unika 

förhållanden som skulle kunna finnas på en specifik arbetsplats (Ibid). Vi är dock medvetna 

om att vårt urval inte är representativt för alla socialsekreterare i Sverige då antalet 

intervjupersoner är begränsat till åtta och endast inom Kronobergs län. 

 

Vårt urval av intervjupersoner har grundats på våra sedan tidigare etablerade kontakter med 

socialsekreterare och på så sätt förväntade vi oss att komma i kontakt med lämpliga 

intervjupersoner. Bryman (2011:433–434) benämner detta som ett strategiskt 

tillvägagångssätt när det kommer till urval och intervjupersoner har valts utifrån relevans för 

studiens syfte (Ibid). För att komma i kontakt med våra intervjupersoner ringde vi till 

enhetscheferna på två socialkontor som vi sedan tidigare kände till. Det ena socialkontoret 

fick vi kännedom om av en numera examinerad socionomstudent medan det andra 

socialkontoret tidigare var praktikplats för en av oss författare. Enhetscheferna på dessa två 

socialkontor fick muntligen information om studiens syfte samt ett mail med vår studies 

informationsbrev (bilaga 2). De socialsekreterare som var intresserade av att delta i studien 

fick informationsbrevet skickat till sig för att sedan ge sitt samtycke om deltagande i studien. 

Socialsekreterarna intervjuades på respektive arbetsplatser för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i situationen.     

 

Vi har under studiens gång varit medvetna om att intervjuernas resultat kan ha påverkats av 

att vi sedan tidigare haft en relation till intervjupersonernas arbetsplats. Vi var dock noga med 

att poängtera för cheferna, som gjorde urvalet av intervjupersoner, att det är viktigt för 
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studiens reliabilitets skull att vi intervjuar personer som vi inte haft en nära arbetsrelation till 

sedan tidigare. Därför upplever vi inte att detta har påverkat intervjuernas resultat då 

intervjupersonerna inte varit någon vi känner sedan tidigare. Det vi däremot upplever har 

påverkat studiens resultat är att det slumpades så att sju av åtta intervjupersoner arbetade inom 

ekonomiskt bistånd. Detta medförde att studien är vinklad mot det hjälparbete och de metoder 

som finns inom ekonomiskt bistånd.    

 

Vi har i vårt urval även valt att göra en avgränsning när det kommer till att intervjua 

socialsekreterare kontra klienter. Anledningen till att vi valt att intervjua socialsekreterare, 

och på så sätt inte inkludera klienters upplevelser i vår studie, har sin grund i tillgänglighet till 

intervjupersoner. Vi har i vårt urval i första hand utgått från de kontakter vi sedan tidigare haft 

för att hitta intervjupersoner som varit lämpliga för studiens syfte, vilka i vårt fall varit 

socialsekreterare. En annan anledning till detta urval har sin grund i studiens syfte vars 

intention är att spegla upplevelserna hos personer i maktposition (socialsekreterare) och inte 

de personer som står i beroendeställning till dem (klienter). 

 

Vi har intervjuat åtta socialsekreterare, sex kvinnor och två män, med olika ålder och 

erfarenhet inom yrket. Intervjupersonerna har haft ett åldersspann på 25 – 60 år och har 

arbetat som myndighetspersoner i allt från ett år till 35 år. Vi har i intervjuerna inte upplevt att 

ålder, kön eller erfarenhet har spelat en avgörande roll för intervjupersonernas svar eller syn 

på makt och förtroende i relation till klienter. 

 

4.3 Analysmetod 

När kvalitativa intervjuer används som datainsamlingsmetod är det ofta nödvändigt att 

undersöka djupare och se den egentliga innebörden av vad intervjupersonen just sagt istället 

för att bara tolka det personen uttrycker med ord. För att kunna tolka och analysera empirin 

och komma fram till ett resultat är det viktigt att den inneboende meningen av det 

intervjupersonen sagt verkligen kommer fram (Polit & Beck, 2012:558). 

 

För att analysera det material vi inhämtat från våra intervjuer har vi valt att använda oss av en 

abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen har drag av både induktion (när teorin formas med 

empiri som utgångspunkt) och deduktion (när hypoteser bevisas med utgångspunkt i teori). 

Även om den abduktiva ansatsen har drag av båda dessa tillför den abduktiva ansatsen något 
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nytt och eget; förståelse för underliggande mönster. Den abduktiva ansatsen tillåter alltså 

forskarna att pendla mellan teori och empiri för att på så sätt skapa sig en förståelse för det 

ämne som studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008:54–55).  

 

I praktiken innebär det när vi använt oss av en abduktiv ansats i den analytiska processen att 

vi läst igenom vårt råmaterial flertalet gånger för att skapa oss en helhet samt en fördjupad 

förståelse för vilka underliggande mönster som kan finnas i vårt material. Vi fortsatte sedan 

med att bryta ned texten i mindre enheter och gruppera dessa med andra enheter som hade 

liknande innebörder. Detta gjorde att vi kunde identifiera framträdande teman i texten. De 

begrepp som förekom i vår tidigare forskning, till exempel maktskillnader och förtroende, 

togs i beaktande vid analysprocessen vilket skapade en utökad förförståelse. Därför har våra 

teoretiska tankegångar under studien inte avfärdats utan snarare använts som en tillgång i vårt 

arbete. Alvesson och Sköldberg (2008:56) menar att den abduktiva ansatsen tillåter oss som 

forskare att anpassa och utveckla den teoretiska utgångspunkten och dess begrepp utifrån vår 

insamlade empiri. Användandet av en abduktiv ansats gör att allt eftersom ny information 

framkommer, och ny förståelse skapas, förändras också analysens riktning (Ibid). Detta gjorde 

att vi i början av bearbetningen av vårt intervjumaterial skapade oss en första ytlig förståelse 

där vissa teman framträdde. När vi sedan fördjupade oss i intervjumaterialet förkastades dessa 

teman samtidigt som nya bildades. Dessa teman hade en fördjupad och mer underliggande 

mening som blev till studiens slutgiltiga teman. 

 

4.4 Förförståelse 

Med tanke på den vetenskapsteroetiska ansats vi i studien valt som bakgrund, hermeneutik, 

har vi i vår studie tagit hänsyn till vår förförståelse. Gilje och Grimen (2007:179–184) menar 

att vi aldrig kan skapa oss en förståelse för något utan att också använda oss av vår 

förförståelse. Detta innebär att vi för att avgöra om något är förståeligt eller inte utgår från 

våra tidigare förutsättningar, till exempel föreställningar om världen och tidigare personliga 

erfarenheter. Vi kan alltså tolka något på olika sätt beroende av vilka tidigare förutsättningar 

vi tar till hjälp för att förstå. 

 

I vår studie finns en förförståelse för de begrepp vi använder oss av, som makt och förtroende 

i förhållande till relationer. Detta innebär att det redan finns en bild av begreppens relevans i 

en relation, till exempel att det i en olikvärdig relation finns en person som har mer makt 
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(Gilje & Grimen 2007:180; Skau, 2007:35–36). Vilken betydelse begreppen får bestäms av i 

vilket sammanhang de återfinns (Gilje & Grimen, 2007:185). Vår förförståelse för relationen 

mellan socialsekreterare och klienter grundar sig i att vi har haft vår verksamhetsförlagda 

utbildning på socialkontor. Vi fick då vara med på klientmöten och uppleva hur relationer 

mellan socialsekreterare och klienter kan se ut, vilket gör att vi sedan tidigare har vissa 

förväntningar om hur dessa kan fungera. Förväntningarna grundar sig i vår upplevelse av att 

socialsekreterare får en bättre relation till vissa klienter än vad de får till andra, där 

kommunikationen inte verkar fungera. Vi har sedan tidigare också en förväntan om att 

relationen mellan socialsekreterare och klient inte är jämlik och att det därmed finns en 

obalans i maktförhållandet mellan dem. 

Vår förförståelse har bidragit till att vi vid intervjuerna har haft en förväntan om att 

intervjupersonerna ska svara på ett visst sätt utifrån våra egna förväntningar om hur en 

relation mellan socialsekreterare och klient ser ut. Vi hade sedan tidigare bland annat en 

förväntning om att socialsekreterare innehar en maktposition gentemot klienter och att 

intervjupersonernas svar skulle spegla detta. Vår förförståelse har även underlättat för vår 

förståelse av den kontext som studien befinner sig i. Detta innebär att vi lättare har kunnat 

sätta oss in i det sammanhang intervjupersonerna beskrivit och därigenom hjälpt oss förstå 

den bakomliggande meningen av intervjupersonernas utsagor.       

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att bedöma en studies trovärdighet krävs en reflektion kring begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet berör forskningsresultatets tillförlitlighet i fråga 

om studiens resultat hade blivit detsamma om studien hade utförts vid en annan tidpunkt och 

av andra forskare. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie diskuteras speciellt i relation till 

intervjupersonernas svar och mer specifikt om intervjupersonerna skulle svara olika på 

intervjufrågorna beroende på vem som utför intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014:295). 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan vara svår att mäta då det är svårt att återskapa en social 

miljö på exakt samma sätt som den var vid första undersökningstillfället (Bryman, 2011:352). 

Med tanke på att studien rör socialsekreterares personliga upplevelser och uppfattningar kan 

vi anta att intervjupersonerna berättat om ungefär samma upplevelser för andra forskare. 

Kvale och Brinkmann (2014:274–275) menar dock att detta inte är något som kan garanteras 

då risken finns att intervjustudiers resultat kan påverkas beroende av vem som ställer frågorna 

och på vilket sätt de ställs. 
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Validitet handlar om att undersöka vad som är avsett att undersöka, vilket innebär att studiens 

resultat ska återspegla syftet med studien. Studiens tillförlitlighet är till stor del baserad på 

studiens validitet (Kvale & Brinkmann, 2014:296). I studien har vi intervjuat socialsekreterare 

om deras upplevelser av förtroende och påverkan och analyserat intervjumaterialet utifrån 

Foucaults maktperspektiv. Därför anser vi att vi har undersökt det studien syftar till och 

därmed att vår studie har validitet.  

 

Vi har i vår studie endast undersökt två socialkontor i Kronobergs län och intervjuat åtta 

socialsekreterare vilket gör att studiens resultat inte är representativt för socialsekreterares 

upplevelser runt om i Sverige. Peräkylä (2011:373–378) menar att ju mindre antal 

intervjupersoner som ingår i studien desto mindre generaliserbart är resultatet. Vi är medvetna 

om att vår studies resultat inte är generaliserbart för Sveriges alla socialsekreterare, men det är 

en förhoppning att socialsekreterare som tar del av resultatet börjar fundera kring hur de ser 

och tänker på makt och förtroende i relation till sina klienter.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Innan en studie påbörjas bör det reflekteras kring riskerna med att utföra den (Hermerén, 

2011:48–50). Detta innebär att vi såg över vilka potentiella risker studien har och frågade oss 

om nyttan med studien överväger riskerna med den. Vi kom då fram till att riskerna med 

studien är låga och ser därför inget hinder till att denna studie genomförs. Detta baserade vi på 

att intervjupersonerna inte står i någon beroendeställning till oss eller vi till dem. 

Socialsekreterarna vi intervjuar ska kunna prata fritt utan konsekvenser då vi forskare inte får 

föra informationen vidare till deras chefer eller någon annan obehörig. Vi har även med 

anledning av detta valt intervjupersoner från socialkontor där vi inte planerar att söka arbete i 

framtiden för att vi på så sätt inte ska bli okritiska. Var vi intervjuar socialsekreterare ska inte 

hindra oss från att ställa de frågor vi vill utan att känna att detta kan komma att påverka oss i 

framtiden. 

 

Syftet med vår studie är att förstå och tolka socialsekreterares upplevelser och förståelse i 

fråga om klienternas förtroende för dem utifrån ett maktperspektiv. När vi genomförde våra 

intervjuer valde vi att ställa frågor till intervjupersonerna som rörde begreppen förtroende och 

påverkan i relation till dem och deras klienter istället för att ställa frågor om hur 

maktrelationen ser ut. Anledningen till detta är att makt är ett laddat begrepp som ofta ger 
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negativa associationer. Vi anser att intervjufrågor om makt hade kunnat få intervjupersonerna 

att hamna i en försvarsposition där de undviker att säga något som framstår som att de har 

makt, vilket kan uppfattas som något dåligt, eller att de använder sin makt negativt. Vi har 

däremot avslutat intervjuerna med att ställa en fråga om maktutövning (se bilaga 1) för att se 

om begreppet är något intervjupersonerna reflekterar kring. Vi anser att personerna vi har 

intervjuat har varit medvetna om studiens syfte vid intervjutillfällena och att det därför inte är 

etiskt problematiskt att inte ställa fler frågor om begreppet makt.      

   

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska den 

enskilda människan skyddas samt människovärdet respekteras vid forskning vars empiri 

bygger på försökspersoner, informanter eller liknande (Ibid). Med anledning av detta har vi i 

vår studie avidentifierat intervjupersonerna och deras arbetsplatser i största möjliga mån för 

att läsaren inte ska veta vem det är som har intervjuats, vart personen arbetar och på så sätt 

skydda intervjupersonen från eventuell skaderisk. Hermerén (2011:69) menar att 

avidentifiering görs för att intervjupersonerna ska kunna prata fritt utan att kunna bli utpekade 

för det efteråt, men också för att riskerna anses vara större med att inte avidentifiera 

intervjupersonerna än nyttan med studien (Ibid). Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitet 

vilket innebär att ingen obehörig kommer att ta del av intervjupersonernas uppgifter och 

utsagor. 

 

För att, som nämnts ovan, minimera skaderisken för intervjupersonerna under studiens gång 

har vi valt att inte intervjua klienter utan enbart socialsekreterare. Vi anser att det är etiskt 

problematiskt att intervjua klienter med pågående insatser eftersom de är i beroendeställning 

till sin socialsekreterare vilket eventuellt kan hindra klienten från att prata fritt. 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har under studiens gång gemensamt utvecklat problemformulering, syfte, frågeställningar 

samt slutsatser och diskussion. Ansvaret för resterande texter har delats lika mellan oss båda 

för att sedan i efterhand bearbetas och analyseras tillsammans. Detta för att uppnå ett enhetligt 

språk och skapa en gemensam förståelse för materialet. Alla studiens intervjuer har 

genomförts gemensamt medan ansvaret för transkriberingen och tematiseringen av dessa 

delats lika mellan oss båda. Analyseringen av materialet har sedan gjorts tillsammans. 
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5 Resultat och analys 

Under detta avsnitt kommer vi att redogöra för studiens empiri, hur denna har analyserats 

samt vad vår analys har medfört för resultat för vår studie. Utifrån våra insamlade data kunde 

vi utläsa fem teman. Dessa teman är Normalisering, Krav och kontroll, Expertrollen, 

Konflikten mellan bio-makt och disciplinär makt och Transparans. De olika temana 

representerar de olika former av makt vi identifierat i intervjumaterialet. Vi kommer här att 

analysera våra olika teman med hjälp av Foucaults begrepp disciplinär makt, bio-makt och 

bekännelsen. Avsnittet kommer även avslutningsvis att innehålla en sammanfattning av 

resultat och analysbaserat på dessa fem teman. 

 

5.1 Normalisering 

Normaliseringsprocess var ett uttryck som nämndes under flera av studiens intervjuer. 

Uttrycket användes dels i bemärkelsen att klienterna måste normaliseras in i samhället men 

också att klienten bör lära sig hur socialtjänsten som myndighet fungerar. 

 

5.1.1 Socialtjänsten som normaliseringsfabrik? 

Flera intervjupersoner berättade om hur klienten vid sin första kontakt med socialtjänsten ofta 

behöver normaliseras in i hur socialtjänsten fungerar. Med detta menade flera av 

intervjupersonerna att klienten många gånger inte vet vad rollen som socialsekreterare innebär 

eller vad de kan förvänta sig av att komma i kontakt med socialtjänsten. 

 

..en del kanske har föräldrar som haft försörjningsstöd [ekonomiskt bistånd] och 

kommer från utsatta förhållanden, och då har man med sig från början den här 

jargongen.. (Socialsekreterare) 

 

Den här sortens normaliseringsprocess innebär alltså att klienten genom tät kontakt med 

myndigheter ofta skolas in i rollen som klient. Klienter som av olika anledningar är vana vid 

att vara i kontakt med myndigheter verkar, enligt studiens intervjupersoner, ha lättare för att 

känna sig bekväma med situationen medan klienter som sällan eller aldrig haft 

myndighetskontakt tidigare upplevs som mer nervösa. Intervjupersonerna poängterade även 

att andra aspekter av klienternas bakgrund ofta spelar in när det kommer till hur klienterna 

uppfattar socialtjänsten och socialsekreterare. Ett exempel på detta var klienter som nyligen 

flyttat hit från ett annat land. Flera av intervjupersonerna upplevde att klienter inflyttade från 
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länder som inte liknar Sverige hade svårare att förstå vad socialsekreterarens uppdrag gick ut 

på och var mer misstänksamma mot socialsekreteraren som myndighetsperson. Andra 

socialsekreterare uttryckte tvärtom att det var just dessa personer som de såg som minst 

obekväma över att besöka socialtjänsten och att klienter som nyligen flyttat hit från ett annat 

land var mer benägna att se socialtjänsten som en funktion för att få pengar i ett läge där de 

för tillfället inte kunde tjäna egna. Intervjupersonerna menade därmed att klienternas 

bakgrund spelade roll för hur klienten upplever socialtjänsten och dess socialsekreterare. 

 

Målet med att normalisera in klienten i socialtjänsten verkar vara ett steg i riktning mot att 

forma klienten in i samhällets normer. Flera intervjupersoner menade att de personer som 

kommer till socialtjänsten ofta befinner sig i något slags utanförskap när de först blir klienter 

och att det därför är upp till socialsekreteraren att försöka ”normalisera” klienten så att den 

passar in i samhället. Det kan till exempel innebära att en person som är arbetslös ska skriva 

in sig på arbetsförmedlingen eller att försöka motivera en person med missbruk att frivilligt 

söka vård. Många gånger sker denna normalisering i samband med socialtjänstens krav på 

motprestation, till exempel inom ekonomiskt bistånd där klienten förväntas stå till 

arbetsmarknadens förfogande för att kunna erhålla ekonomiskt bistånd. 

 

En normaliseringsprocess blir det ju.. Det tänker jag att försörjningsstöd 

[ekonomiskt bistånd] handlar mycket om: att man [socialsekreteraren] ska få in 

dem [klienterna] i det här tänket att det är ett arbetssamhälle vi lever i och det 

måste de på något sätt lära sig. (Socialsekreterare) 

 

Denna typ av normalisering tolkar vi som en utövning av Foucaults båda begrepp bio-makt 

och disciplinär makt. Bio-makten syftar till att maximera önskade förmågor hos samhällets 

invånare medan den disciplinära makten syftar till att, med små medel, korrigera samhällets 

invånare för att på så sätt skapa de invånare som samhället behöver. Detta är ett exempel på 

hur bio-makten och den disciplinära makten kan utövas parallellt med varandra för att uppnå 

samma mål. I vårt svenska samhälle är det eftersträvansvärt att ha ett arbete och på så sätt 

kunna betala skatt, mat och hyra. Genom att vara flitig och arbeta bidrar individen till 

samhället. Om då individen befinner sig utanför samhällets normer (till exempel är arbetslös) 

tjänar samhället inget på detta och normaliseringsprocessen ”måste” startas. Det är här 

socialtjänsten och socialsekreterare kommer in som en hjälpande hand på vägen till 
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samhällets normalisering. Individen korrigeras med hjälp av belöningssystem, men också 

negativa konsekvenser, till att själv vilja sträva efter det samhället vill ha. 

 

Korrigeringar av individen verkar genom den disciplinära makten medan individens egen vilja 

att sträva efter en maximering av de egna egenskaperna sker genom bio-makten. Om 

individen vid kontakt med socialtjänsten inte står till arbetsmarknadens förfogande kan 

individen nekas ekonomiskt bistånd. Detta är ett exempel på en negativ konsekvens som 

syftar till att korrigera individen. Genom att neka individen ekonomiskt bistånd sänder det 

signaler till individen om att söka arbete för att på så sätt bli belönad och kunna erhålla 

ekonomiskt bistånd. Arbetssökandet leder förhoppningsvis till att individen blir anställd och 

kan tjäna sitt eget uppehälle, och därmed bidra till samhället. Individen har nu genom små 

medel, och med hjälp av den disciplinära makten, blivit formad till att eftersträva en 

anställning och maximera de förmågor som krävs för att bidra till samhället och på så sätt 

blivit normaliserad. I detta fall genom att först få ta de negativa konsekvenserna av att inte 

arbeta (bli nekad ekonomiskt bistånd) och på så sätt blivit disciplinerad till att söka jobb för 

att sedan bli belönad (bli beviljad ekonomiskt bistånd) när individen står till 

arbetsmarknadens förfogande. Den slutgiltiga belöningen blir när individen får ett fast arbete 

och därmed är normaliserad till att eftersträva de normer och maximera de förmågor som 

samhället prioriterar hos sina individer.  

 

5.2 Krav och kontroll 

Detta tema behandlar socialsekreterarens olika metoder för att kontrollera klienterna. De 

metoder som framkom genom intervjuerna var bland annat motkrav och belöningssystem. 

  

5.2.1. Socialsekreterarens disciplinära metoder 

Det är ingen tvekan om att det med socialsekreterarens roll också följer makt över klienterna 

på olika sätt, bland annat genom att kunna påverka praktiska val i klientens liv. Den främsta 

makten en socialsekreterare kan luta sig mot är enligt intervjupersonerna på många sätt den 

juridiska maktutövningen. Stödet av lagar, regler och den slutgiltiga beslutstagande rollen. 

Socialsekreteraren kan utifrån lagar och regler ställa krav på klienten som innefattar vad 

denna måste göra för att erhålla en insats. Detta kan till exempel innebära att en klient varje 

månad måste lämna in en så kallad jobbsökarlista för att redovisa för socialsekreteraren att 

klienten har sökt tillräckligt med arbeten och står till arbetsmarknadens förfogande. Om 
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klienten inte uppfyller dessa krav kan det innebära att socialsekreteraren ger avslag på 

klientens insats.     

  

Att som socialsekreterare vara konsekvent i sina beslut och inte ge bifall för att vara snäll var 

något många av intervjupersonerna ansåg var viktigt i klientrelationen. De menade att 

klientrelationen kan skadas i längden om socialsekreteraren ger avslag för något som klienten 

tidigare har givits bifall för. Detta kan bidra till att klienten upplever att det inte går att lita på 

att socialsekreteraren är pålitlig eller rättvis. Nyckeln till att bibehålla en god klientrelation 

ansågs av flera intervjupersoner vara att ha ett konsekvent arbetssätt med klientens insatser. 

 

Hade jag då inte gett avslag för det första gången men för andra då hade 

förtroendet blivit ännu sämre tänker jag. Så man får ju vara konsekvent där tänker 

jag, med alla klienter. (Socialsekreterare) 

 

Socialsekreterarens konsekventa arbetssätt kan också innebära att socialsekreteraren håller 

fast vid den handlingsplan som gjorts tillsammans med klienten, även om klienten är på väg 

att ge upp eller är omotiverad. Intervjupersonerna menade att det är viktigt att 

socialsekreteraren visar att den inte ger upp bara för att det blev lite tufft och svårt ett tag, utan 

vara konsekvent i det klienten och socialsekreteraren har kommit överens om. Att som 

socialsekreterare vara konsekvent i sitt arbete innebär också att bestämma över klienterna. 

Detta kan till exempel innebära att socialsekreteraren ställer krav på att klienten ska uppfylla 

vissa motprestationer varje månad för att erhålla sin insats. Något alla intervjupersoner verkar 

vara överens om är att makten aldrig ska utövas i annat syfte än för klientens bästa och med 

respekt för klienten. Det poängteras också av intervjupersoner att makten aldrig ska användas 

för egen vinnings skull utan att målet för maktutövningen alltid ska vara klientens 

självförsörjning. Några av intervjupersonerna tar också upp att även om de använder sin makt 

till vad de anser vara klientens bästa i längden upplever inte alltid klienten det som positivt. 

Det kan till exempel handla om tvångsomhändertagande eller motkrav där klienten kan ha 

krav på sig att ta sig ut och gå till en läkare för att få sin insats.  

  

Foucault (2003:234–235) skriver om den disciplinära makten som handlar om att korrigera in 

individer i samhällets normer för att uppnå ett effektivt och enhetligt samhälle, vilket uppnås 

genom olika disciplinära metoder (Ibid). Detta kan vi koppla till att socialsekreteraren bland 

annat använder sig av jobbsökarlistor och handlingsplaner som disciplinära metoder för att 
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kontrollera att klienterna gör vad de ska för att kunna erhålla sitt bidrag. Jobbsökarlistorna 

använder socialsekreteraren som en form av motkrav gentemot sina klienter. Om klienten inte 

uppnår kraven kan detta leda till negativa konsekvenser, till exempel indraget bistånd. 

Handlingsplanerna ses däremot som en kontrollerande metod som syftar till att övervaka 

klienten och se till att klienten följer sin planering varje månad. Dessa krav och kontroller 

tolkar vi som ett sätt för socialsekreteraren att kunna disciplinera in klienterna i samhällets 

normer.  

 

Även om handlingsplanen är en disciplinär metod görs den tillsammans med klienten. En 

disciplinär metod som utförs utan klientens samtycke, och som kan ses som bland de mest 

utmärkande i dagens samhälle, är tvångsomhändertagande. Detta utförs genom att 

socialsekreteraren utövar sin makt efter vad socialsekreteraren anser är bäst för klienten i 

längden.   

  

De disciplinära metoderna socialsekreteraren använder sig av kan ses som ett system som är 

baserat på belöning och bestraffning då det innebär negativa konsekvenser (avslag) för 

klienten om denne inte gör vad socialsekreteraren kräver och ett positivt utfall (bifall) om 

klienten följer reglerna. Genom att använda sig av belönings- och bestraffningssystem gör 

socialsekreteraren det därmed svårare för klienten att inte följa de regler och lagar som finns. 

Detta tolkar vi som att socialsekreteraren använder sig av detta system som en form av makt 

gentemot klienten då klienten egentligen inte har något annat val än att följa 

överenskommelsen med socialsekreteraren för att inte själv förlora sina förmåner. 

 

5.3 Expertrollen 

Under bearbetningen av intervjumaterialet framkom ett tydligt tema som vi valt att kalla 

expertrollen. Huvuddragen i expertrollen var intervjupersonernas upplevelse av att besitta 

kunskap och därmed kunna hjälpa klienten att se vad som är klientens bästa. 

 

5.3.1 Socialsekreteraren som expert 

Intervjupersonerna i studien uttryckte att pålitlighet och kunskap från socialsekreterarens sida 

var viktiga faktorer för att klienten ska kunna lita på att socialsekreteraren kan sitt arbete och 

att socialtjänsten är en tillförlitlig verksamhet. Socialsekreterarens expertroll tog sig uttryck 

genom att intervjupersonerna upplevde att de på flera sätt behövde vägleda klienten till att 



 

25 

 

göra ”rätt” val. Det kunde till exempel handla om att vägleda klienten till att ta kontakt med 

vårdcentralen för hälsokontroll eller att söka jobb utanför sin hemkommun. En 

socialsekreterare uttryckte sig så här: 

 

Man [klienten] kanske inte vet eller ser hur mycket som egentligen finns och inte 

riktigt har förmågan eller förutsättningarna att vidga de vyerna och då försöker man 

kanske påverka de människorna till att se hur mycket möjligheter som finns. 

(Socialsekreterare) 

 

Flera intervjupersoner såg sin möjlighet att påverka klienterna som något positivt, speciellt i 

de fall där intervjupersonerna upplevde att klienten själv inte hade förmågan att förstå sina 

svagheter och styrkor. Det gjordes även tydligt att den påverkan intervjupersonerna upplevde 

sig ha endast ska användas med klientens bästa i åtanke och i förenlighet med klientens 

medbestämmande. Samtalet med klienten ska vara just ett samtal där klienten får vara med 

och bestämma hur klientens framtid ska planeras. Detta ger klienten en känsla av 

medbestämmande istället för att socialsekreteraren tar alla beslut åt klienten. Samtidigt som 

intervjupersonerna var noga med att visa på hur klienten var den som faktiskt bestämde över 

sitt liv och sina insatser uppkom även ett annat ämne, nämligen att det är socialsekreteraren 

som har det slutgiltiga ordet. 

 

Men att jag aldrig får släppa på att det är jag som tar beslut som faktiskt påverkar 

ditt [klientens] liv, men du har möjlighet att styra vilka beslut det blir även om man 

aldrig kan frånta att det är jag som tar besluten. (Socialsekreterare) 

 

Att intervjupersonerna ser på sin roll som socialsekreterare som en expert kan vi koppla till 

Perlinski et. al (2012:510) som menar att socialsekreterare redan som studenter lär sig att de 

”vet bättre” än klienten och därför anser sig vara experter på området (Ibid). Det kan till 

exempel handla om att socialsekreteraren har kunskap om hur det svenska välfärdssystemet 

fungerar och på så sätt kan vägleda klienten till att göra "rätt" val. De socialsekreterare som 

intervjuades i studien såg det som självklart att de vet mer än klienten och uttryckte att det är 

så det ska vara, även om klienten också får tycka till om sina valmöjligheter. Att 

intervjupersonerna såg detta som självklart kan tolkas som att de har med sig tankesättet om 

att vara experter från sin studietid och därmed upplever att de bättre kan känna av vad 

klientens bästa är. Foucaults (2002:76–77) begrepp bekännelsen syftar till att en individ vill 
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berätta om något problematiskt för en person som har kunskap och är väl insatt i det område 

som problemet rör (Ibid). Detta kan kopplas till att klienten inte vill öppna upp sig för en 

socialsekreterare som inte upplevs ha tillräckligt med kunskap eller erfarenhet inom det 

berörda området för att kunna hjälpa på rätt sätt. På samma sätt vill socialsekreteraren 

framhäva för klienten att socialsekreteraren har mer kunskap inom området och därför kan bli 

litad på. Detta tolkar vi som att socialsekreteraren vill inta en maktposition gentemot klienten 

genom att visa att socialsekreteraren besitter mer kunskap om hur socialt arbete fungerar. Den 

person som innehar mest kunskap inom ett område kommer också ha makt över personen som 

bekänner och därmed besitter mindre kunskap. Detta tolkar vi som att intervjupersonerna har 

uppfattningen om att de vet bäst hur klienten ska uppnå sina mål för att klara sig själv.  

 

Genom intervjuerna kunde vi utläsa att expertrollen i praktiken tog sig uttryck genom att 

socialsekreteraren använder sin expertroll till att styra in klienterna på en bana 

socialsekreteraren anser vara den rätta för klienten. Även om klienterna ska vara involverade i 

planeringen av deras liv verkar det som att de är involverade på socialsekreterarens villkor. 

Gör klienten ett val som socialsekreteraren inte ser som ”rimligt” för klientens förmågor 

använder socialsekreteraren sin möjlighet att påverka klienten till ett mer passande val. Detta 

pekar på att socialsekreteraren enbart kan låta klienterna styra över sina liv inom de ramar 

som socialsekreteraren anser vara bäst för klienten. Klientens fria val att bestämma över sitt 

eget liv har därför ett underliggande krav som medför att ”fel” val ger disciplinerande 

konsekvenser. Det kan till exempel vara att en klient som är nyanländ i Sverige måste studera 

det svenska språket på Svenska För Invandrare (SFI) för att kunna erhålla ekonomiskt bistånd. 

Klienten kan själv avgöra om den vill studera på SFI eller inte, men gör klienten inte det får 

den heller inga pengar vilket kan ses som en disciplinerande konsekvens. 

 

5.4 Konflikten mellan bio-makt och disciplinär makt 

Ett centralt underliggande ämne under intervjuerna var konflikten mellan att ha klientens 

förtroende och utöva ett hjälparbete eller att sakna klientens förtroende och på så sätt endast 

kunna använda sig av rollen som myndighetsutövare. 

 

5.4.1 Socialsekreterarens två stolar 

Ett förtroende i klientrelationen upplever intervjupersonerna tar tid att bygga upp och kan 

tidvis vara motigt. En intervjuperson beskriver att arbetet som socialsekreterare är som att 
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sitta i två stolar, där den ena stolen är den juridiska och beslutstagande och den andra stolen är 

relationen till klienten. 

  

..en del är beslutsfattandet, att fatta beslut och det juridiska fyrkantiga, rätt till 

försörjningsstöd [ekonomiskt bistånd] och de delarna. Den andra delen är 

relationen, att bygga en relation som egentligen är försörjningsstödets 

huvuduppgift: att stötta, stärka och hjälpa människor till självständighet och 

självförsörjning. (Socialsekreterare) 

  

Dessa två olika delar av yrket upplever intervjupersonerna kan vara svårt för klienterna att 

förstå när det kommer till beslutsfattande och speciellt om en klient får avslag på en sökt 

insats. En del intervjupersoner upplever att den delen av socialsekreterarens yrke som syftar 

till att stärka relationen och förtroendet mellan socialsekreterare och klient kan påverkas om 

en klient får avslag. Den biten som byggts upp för att hjälpa och stötta klienten kan för 

tillfället försvagas medan beslutsrelationen förblir densamma. Det kan då vara svårt att 

fortsätta utveckla hjälprelationen med klienten, om det fanns en pågående sådan, då klienten 

genom avslaget kan tappa förtroendet för socialsekreterarens förmåga att hjälpa. Några av 

intervjupersonerna anser att i de fall där ett avslagsbeslut påverkar relationen, och klienten i 

samband med detta blir arg, beror på om klienten förstår anledningen till att den har fått 

avslag. Att gå igenom beslutet med klienten och vara tydlig med varför beslutet har tagits 

upplevde flera intervjupersoner som det bästa sättet för att försöka återställa den hjälpande 

relationen med klienten. Andra ansåg att det är bättre att bara vara formell, hålla sig till lagar 

och regler och berätta att ”det är så här det är”. De flesta intervjupersoner upplevde dock att 

förtroendet inte bör påverkas av ett avslag om det finns ett etablerat grundförtroende i 

klientrelationen. Stämningen mellan klient och socialsekreterare kan där och då svikta men att 

relationen och förtroendet inte påverkas i längden.  

  

De två stolarna inom socialsekreterarens yrke som beskrivs kan förklaras av den disciplinära 

position i samhället som socialsekreterare har men också av bio-makten i kombination med 

bekännelsen. Det sistnämnda syftar till den förtroenderelation som bör byggas mellan klient 

och socialsekreterare. Det är genom dessa två vi kan förstå hur relationen mellan 

socialsekreterare och klient kan påverkas av avslag. Den första stolen som beskrevs som den 

”beslutsfattande och juridiskt fyrkantiga” står för den disciplinära rollen som socialsekreterare 

har. Genom sin position, och beslut om avslag eller bifall, kan socialsekreteraren disciplinera 
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individen till att göra vissa val. Ett avslag på en sökt insats kan till exempel visa att klienten 

inte uppfyllt kraven för att bli beviljad en sådan insats och manar därför klienten att göra det 

som krävs för att uppfylla insatsens motprestation. Detta kan ses som en disciplinerande 

metod för att korrigera klienten till att eftersträva normalisering. 

 

Den andra stolen syftar istället till socialsekreterarens uppgift att stötta och stärka klienterna 

och därmed bygga upp ett förtroende i relationen dem emellan. Det är här socialsekreteraren 

vill maximera klientens förmågor och påbörja ett hjälparbete tillsammans med klienten. De 

två olika stolarna tolkar vi därmed stå för två olika typer av makt, den första stolen för den 

disciplinära makten och den andra stolen för bio-makten i relation med bekännelsen. Dessa 

två typer av makt kan i relationen mellan socialsekreterare och klient alltså utövas parallellt 

med varandra då den juridiska delen av arbetet kräver disciplinära metoder medan 

hjälparbetet kräver att socialsekreteraren arbetar med klientens förmågor. Detta medför att 

medan den första beslutsfattande relationen är fyrkantig och förblir densamma genom hela 

relationen kan förtroendet i relationen växla, och det är också därför den sistnämnda 

relationen ”tillåts” påverkas av avslag. Klientens förtroende för socialsekreteraren kan variera 

beroende på hur klienten ser på socialsekreterarens egenskaper. Om klientens syn på 

socialsekreteraren skiftar kommer också klientens förtroende skifta. 

  

Att intervjupersonerna upplever att klientens förtroende inte borde påverkas av avslag om det 

finns ett etablerat grundförtroende kopplar vi till Behnias (2008:1 433) djupgående 

förtroende. Om klienten har byggt upp ett djupgående förtroende för socialsekreteraren 

innebär det också att klienten litar på att socialsekreteraren är kompetent nog att ta beslut som 

rör klientens liv. Detta innebär också att relationen inte borde påverkas av avslag eftersom 

klienten litar på att socialsekreteraren tagit rätt beslut. I de fall där relationen påverkas av ett 

avslag kan det genom Behnia tolkas som att klienten inte har ett djupt nog förtroende för 

socialsekreteraren för att lita på att rätt beslut tagits i fråga om den insats klienten sökt.  

 

Intervjupersonernas upplevelser kring att klientrelationen inte påverkas i längden av ett avslag 

eller dåligt besked kan bero på att det finns ett etablerat grundförtroende men även hur 

socialsekreteraren meddelar beslutet. Intervjupersonerna uttryckte att deras yrke som 

socialsekreterare är uppdelad i två stolar, den juridiska och relationen, vilket bidrar till att 

socialsekreteraren vid ett avslag kan hänvisa till den stränga juridiska delen av yrket. 
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De [klienterna] vet ju att man får ta konsekvenserna om man inte följer reglerna 

och oftast så blir de ju arga och så på en när de får något negativt beslut. Men det är 

en del som säger; vi vet att det inte är du utan lagarna som styr det. 

(Socialsekreterare) 

 

Detta kan vi tolka som att socialsekreteraren försöker bilda allians med klienten genom att 

framhäva att socialsekreteraren som person inte är ansvarig för beslutet. Det är inte för att det 

finns ett grundförtroende som klientrelationen inte skadas i längden utan på grund av att 

socialsekreteraren avsäger sig beslutsrollen och enbart hänvisar till lagen. Detta gör att 

alliansen mellan socialsekreterare och klient stärks eftersom lagen blir syndabocken istället 

för socialsekreteraren.   

 

5.4.2 Förtroende och maktutövning  

När relationen mellan socialsekreterare och klienter etableras menade många av 

intervjupersonerna att det i mötet med klienterna är en balans mellan att representera en 

myndighet och att vara personlig. Den formella myndighetsrollen togs i bruk när det behövdes 

klargöra något extra tydligt medan den personliga sidan användes för att bygga relationer. 

Samtliga intervjupersoner var dock överens om att båda rollerna behövdes för att kunna skapa 

en helhet i relationen med klienten. 

 

 ..att man samtidigt är professionell men att man inte blir för personlig och för 

kompis. Att man ändå är professionell men att man ändå har respekt för personen. 

(Socialsekreterare) 

 

När det kommer till en god relation mellan socialsekreterare och klient diskuterades det i 

intervjuerna mycket kring begreppet förtroende och hur intervjupersonerna såg på detta 

begrepp i relation till deras klienter. Det fanns då delade meningar kring om ett förtroende 

verkligen är nödvändigt i relationen mellan socialsekreterare och klient. En del 

intervjupersoner upplever att förtroendet behövs för att klienten ska kunna lita på att 

socialsekreteraren kommer kunna hjälpa klienten. I dessa fall menar intervjupersonerna att det 

bara handlar om att ha tålamod tills förtroendet utvecklas och att visa för klienten att 

socialsekreteraren finns där när klienten är redo. Andra intervjupersoner menar att ett 

förtroende inte alltid behövs i klientrelationen utan att socialsekreteraren kan utföra sin 

myndighetsutövning med lagar, regler och beslut utan att ha klientens förtroende. Relationen 



 

30 

 

kan påverkas av hur stort förtroendet är men för att socialsekreteraren ska kunna utföra sitt 

arbete behöver inget förtroende finnas menar dessa intervjupersoner. 

  

Alltså det är inte jätteviktigt att man behöver känna personen [klienten] och vad 

den har varit med om för hemskheter utan det räcker med att den personen lämnar 

in en jobblista eller ansökan och gör de skyldigheter som de måste göra. Så att man 

behöver egentligen inte ha ett jätteförtroende för mig. (Socialsekreterare) 

  

Något som framställs som viktigt för intervjupersonerna, vare sig förtroendet anses behövas i 

en relation eller inte, är att klienten måste lita på socialsekreterarens kompetens för att 

relationen mellan dem ska fungera. De intervjupersoner som menade att en klientrelation kan 

fungera utan ett förtroende poängterade att detta gäller för mer ytliga klientrelationer och 

främst med klienter som inte har någon särskild problematik, så som psykisk sjukdom eller 

olika sorters missbruk. Har klienten däremot mycket som denne behöver hjälp och stöttning 

med upplevde samtliga intervjupersoner att ett förtroende krävs för att kunna hjälpa klienten 

med detta. Intervjupersonerna upplevde också att förtroende kan vara lättare att bygga upp när 

klienten har mycket i livet som måste ”styras upp”. Ett förtroende mellan klient och 

socialsekreterare menade intervjupersonerna är essentiellt för att kunna utföra hjälparbete 

tillsammans med sina klienter. 

  

Intervjupersonernas delade meningar avseende om ett förtroende är nödvändigt för att ha en 

fungerande klientrelation tolkar vi utifrån Foucaults begrepp disciplinär makt och bio-makt. 

Utifrån en del av intervjupersonernas upplevelse av att ett förtroende är nödvändigt och tillslut 

etableras mellan klienten och socialsekreteraren tolkar vi som att intervjupersonerna strävar 

efter att utöva bio-makt tillsammans med bekännelsen. Detta eftersom målet med bio–makten 

handlar om att maximera individer utifrån deras förmågor. För att en socialsekreterare ska 

kunna känna till klientens främsta förmågor måste klienten bekänna vad den är duktig på, 

tycker om eller varit med om tidigare som kan påverka klientens maximerande för 

socialsekreteraren. Detta kan endast ske om klienten har ett förtroende för socialsekreteraren 

och känner sig bekväm med att öppna upp sig och bekänna sina förmågor. Först då kan 

socialsekreteraren börja arbeta med klienten utifrån förmågor med målet att normalisera 

klienten och få ut den i samhället. De andra intervjupersonerna som anser att ett förtroende 

inte behövs för att kunna utföra sitt arbete och ha en god klientrelation tolkar vi utövar en 

disciplinär makt. Den disciplinära makten handlar om att socialsekreteraren ska kontrollera att 
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klienten uppfyller de krav och regler som finns. För att kontrollera detta behövs inget 

förtroende där klienten har bekänt sina hemligheter för socialsekreteraren. Det räcker med att 

klienten skickar in de papper som socialsekreteraren kräver samt att klienterna har utfört det 

som krävs av dem, till exempel att söka arbeten. Socialsekreterarens uppgift här är enbart att 

kontrollera att klienten har skött sig.  

 

När det kommer till intervjupersonernas upplevelse av förtroende frågar vi oss om det 

verkligen är ett förtroende? För att klienten ska våga öppna upp sig ansåg intervjupersonerna 

att det var viktigt att klienten känner förtroende för socialsekreteraren. Däremot kan det, enligt 

vår analys, vara så att klienten enbart berättar viss information för att erhålla den hjälp 

klienten vill ha av socialsekreteraren. Det socialsekreteraren upplever vara en 

förtroenderelation kan i själva verket vara en relation där klienten har lärt sig vad som krävs 

av rollen som klient. Detta för att klienten ska kunna erhålla den bästa möjliga hjälpen av 

socialsekreteraren.  

 

5.4.3 Identifiering och personkemi 

För att skapa en god klientrelation med förtroende var klientens förmåga att identifiera sig 

med socialsekreteraren en faktor som uppkom under intervjuerna. Några av 

intervjupersonerna menar att det kan vara svårare för klienten att etablera ett förtroende om 

denne inte alls kan identifiera sig med socialsekreteraren. Ett exempel som togs upp var att 

det kan vara svårt som ung, kvinnlig och barnlös socialsekreterare att arbeta med äldre och 

klienter med barn. Intervjupersonerna upplevde att dessa klienter anser att socialsekreteraren 

inte kan hjälpa dem i deras situation eftersom socialsekreteraren inte verkar upplevt samma 

saker personligen. En intervjuperson uttryckte det i korta drag som: ”vad vet hon om det, den 

lilla flicksnärtan?”. Att ha erfarenhet av de situationer som klienterna befinner sig i verkar 

enligt intervjupersonerna i vissa fall vara en viktig faktor för att socialsekreteraren ska kunna 

vinna klientens förtroende. När ett förtroende ska etableras anser intervjupersonerna dock att 

det inte bara handlar om att klienten ska kunna identifiera sig med socialsekreteraren utan 

också att personkemin mellan klient och socialsekreterare är något som påverkar. En del av 

intervjupersonerna upplever att det är lättare att arbeta på ett djupare plan om det finns en 

personkemi mellan socialsekreteraren och klienten, att det måste ”klicka” från början. Om 

personkemin inte stämmer upplever samma socialsekreterare att det är svårt att gå vidare i 

hjälparbetet tillsammans med klienten.  
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Men sen är det mycket personkemi också. Och ibland känner man att vissa klienter 

är mycket svårare att nå. Det kan bero på mig, det kan bero på dem också. Att man 

känner att man inte riktigt kan nå varandra och då får man ju jobba på det. 

(Socialsekreterare) 

 

Enligt Foucaults (2002:76–77) begrepp bekännelsen vill en person, i detta fall klienten, endast 

bekänna sina innersta sanningar till en expert som är kunnig och erfaren inom det område som 

klienten ämnar bekänna om. Detta kan vi koppla till det intervjupersonerna berättat om deras 

upplevelse av att klienten har svårare att lita på en socialsekreterare som de inte kan 

identifiera sig med. Om en klient som behöver råd och stöd kring sina barn inte tror att 

socialsekreteraren kan något alls om detta område kan det vara svårt för klienten att lita på att 

den hjälp socialsekreteraren ger kommer vara relevant för klienten. Att klienten upplever att 

socialsekreteraren är pålitlig och kunnig inom sitt område är enligt intervjupersonerna därför 

en viktig komponent för att klienten ska vilja bekänna detaljer om sin situation och våga lita 

på att socialsekreteraren kan hjälpa till. Kunskapen som bekännelsen för med sig till 

socialsekreteraren är i sin tur nödvändig för att socialsekreteraren ska kunna hjälpa klienten på 

rätt sätt. Om klienten inte vill bekänna för socialsekreteraren kan kopplas samman med 

Behnias uppfattning om att det inte finns ett tillräckligt djupgående förtroende i 

klientrelationen. 

 

Denna sorts förtroende kan enligt Behnia (2008:1 433) endast byggas när klienten kontrollerat 

att socialsekreteraren är kunnig och erfaren nog för att kunna ge rätt hjälp och stöd. Vi kan av 

intervjupersonernas utsagor tolka detta som att ett djupgående förtroende inte kan byggas 

förrän klienten kan identifiera sig med och godta socialsekreteraren som kompetent inom 

området. Innan dess kan förtroendet ha svårigheter att byggas mellan socialsekreterare och 

klient och därmed kan inte heller bekännelsen till socialsekreteraren ske. Detta i sin tur leder 

till att socialsekreteraren inte kan ge klienten rätt hjälp eftersom socialsekreteraren inte har 

rätt kunskap om klienten.  Hall (2001:42–43) menar att det är viktigt att socialsekreteraren 

känner att den har klientens förtroende för att kunna utföra ett gott hjälparbete (Ibid). Detta 

kopplar vi till att det är därför som socialsekreterare så gärna eftersträvar att klientens 

förtroende alltid ska finnas i relationen. Socialsekreterarens tro om att klientens förtroende 

krävs för att kunna utföra ett gott hjälparbete kan därför tolkas bottna i socialsekreterarens 

behov av bekräftelse från klienten. 
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5.4.4 När förtroende saknas 

När vi frågade intervjupersonerna om de någon gång upplevt att en klient saknar förtroende 

för dem var det bara ett fåtal av dem som svarade ja. Några av studiens intervjupersoner 

berättade att det är sällan sådant inträffar, men att de varit med om relationer där klienten 

verkar sakna förtroende för socialsekreteraren. Avsaknad av förtroende i relationen kopplades 

av några intervjupersoner ihop med respektlöshet och sågs som ett uttryck för att klienten inte 

hade förtroende för socialsekreterare. Det intervjupersonerna var överens om var att även om 

de upplevt att en klient saknar förtroende för dem var det ingen som visste varför. Det 

poängterades dock att det är viktigt att vara professionell i relationen och bemöta alla klienter 

lika, oavsett om förtroendet finns där eller inte.  

 

Men man ska ju vara i sin yrkesroll och vara professionell även om personen inte 

har förtroende för dig. Du måste ju kunna agera utifrån att kunna ge likartat 

bemötande till alla. (Socialsekreterare) 

 

När ett förtroende saknas mellan socialsekreterare och klient medför det även att en 

hjälprelation inte kan byggas. Detta eftersom att det i en hjälprelation krävs att en klient ska 

öppna upp sig och bekänna om sina innersta sanningar för socialsekreteraren. Finns det inget 

förtroende i relationen är hjälparbetet därför inte möjligt. Detta innebär också att 

socialsekreteraren får det svårt att maximera klienten utifrån dennes förmågor då dessa inte 

kommer fram om klienten inte bekänner dem. Socialsekreteraren får det därmed svårt att 

utöva en bio-makt för att normalisera in klienten i samhället och kan istället enbart använda 

sig av disciplinära metoder som krav och kontroller. Utan ett förtroende stannar relationen 

mellan klient och socialsekreterare på en ytlig nivå. Intervjupersonerna ville poängtera att 

även om ett förtroende inte finns är det viktigt att inte särbehandla några klienter utan att ge 

alla ett lika bemötande. Detta kan vi tolka som att intervjupersonerna syftar till att utöva den 

makt som finns med klientens bästa i åtanke. 

 

5.5 Transparans 

Under bearbetningen framkom i intervjumaterialet att det fanns delade meningar om hur en 

socialsekreterare bör visa sin maktposition. Att vara tydlig med vilken makt 

socialsekreteraren besitter eller att fokusera på att skapa en relation till klienten och vara mer 

personlig. 
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5.5.1 Att vara medveten om sin maktposition 

Under intervjuerna diskuterades begreppet maktutövning, vilket var något intervjupersonerna 

hade delade meningar om. De flesta av intervjupersonerna ansåg att de har en form av makt 

och att det finns en ojämlik maktrelation i deras arbete. Detta främst eftersom 

socialsekreteraren tillhör en myndighet där den fattar beslut genom lagar och regler och 

därmed har en beslutande position. De intervjupersoner som upplevde att det finns en 

maktrelation mellan dem och klienterna ville dock poängtera att även om de är medvetna och 

anser att de har makt över klienterna vill de inte se sig själva som maktutövare. Detta blev 

särskilt tydligt när en av intervjupersonerna uttryckte att det är viktigt att betona för klienterna 

att det är socialsekreteraren som tar besluten och att socialsekreteraren och klienten inte är på 

samma nivå. Samtidigt uttryckte samma intervjuperson att det inte är socialsekreteraren som 

person som är maktutövare utan att det är lagar och regler som styr. Den ojämlika 

maktrelationen är alltså något som de flesta intervjupersonerna är medvetna om men som de 

också anser måste finnas. 

Men det är klart att det är en maktrelation, verkligen. Och det kommer man nog 

aldrig komma ifrån för det är ju så samhället är uppbyggt, på olika nivåer. Och det 

måste det ju på något sätt vara för det måste ju vara någon som sitter och tar 

besluten. (Socialsekreterare) 

 

En intervjuperson ansåg däremot att det inte alls finns någon makt i relationen mellan 

socialsekreterare och klienter utan att socialsekreterare mer vägleder klienterna än har makt 

över dem. 

 

5.5.2 Att vara tydlig 

Under intervjuerna uppkom hur en socialsekreterare bör vara i mötet med en klient och då 

vilka faktorer som krävs för att kunna bygga en relation till klienterna. Något alla 

intervjupersoner var överens om var att det är viktigt att inte döma klienten. Detta menade 

intervjupersonerna är viktigt när klienterna i samtal delar med sig av personliga berättelser 

och att som socialsekreterare då inte bli rädd av det klienterna berättar eller rygga tillbaka och 

verka förvånad utan visa att vad de än berättar så lyssnar socialsekreteraren och finns kvar. 

Intervjupersonerna var även överens om att viktiga komponenter i arbetet är att vara rak, ärlig 

och tydlig gentemot sina klienter. Detta innebär att de är tydliga med vilka regler och lagar det 

är som gäller och vilka krav och skyldigheter som finns mot klienten, men även att 

socialsekreteraren är ärlig och inte lovar klienten något eller ger falska förhoppningar. De 
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flesta intervjupersonerna menade att så länge det finns en ärlighet mellan socialsekreteraren 

och klienten kommer relationen i längden bli starkare och förtroendet har mindre risk för att 

skadas. 

 

Flera av intervjupersonerna tog även upp vikten av att vara sig själv i mötet med klienterna 

och att inte ”göra sig till”. En del av intervjupersonerna upplevde att det är bättre att i de 

första mötena med klienten uppträda som en ”typisk myndighetsperson” och poängtera vilka 

lagar och regler som finns, så att en tydlighet kring socialtjänsten skapas, för att sedan 

successivt bli mer personlig och bygga upp ett förtroende.  

 

Jag upplever att om man träffar personen [klienten] för första gången då får man 

vara lite formell, mer som en myndighet. Men när man träffar dem mer löpande så 

skapar man en relation och blir mer öppen. (Socialsekreterare) 

 

Andra intervjupersoner upplevde att det i uppbyggandet av en klientrelation underlättar om 

socialsekreteraren inte tar på sig en alltför stel myndighetsroll utan från början lär känna sina 

klienter, visar sig mänsklig och delar med sig av sig själv och tidigare erfarenheter.  

 

Detta tyder på att intervjupersonerna har granskat sin roll som socialsekreterare. De har 

därmed ett uttänkt sätt i hur de beter sig utifrån vad de anser uppfattas bäst av klienterna samt 

vad som underlättar när det kommer till skapandet av en god relation och, i förlängningen, ett 

förtroende. Intervjupersonerna har genom hur de bemöter sina klienter olika sätt att visa 

maktskillnaderna på. Några av intervjupersonerna anser att det är bättre att i början visa sin 

myndighetsroll och sin maktposition för att tydliggöra för klienten vad det är som gäller och 

vem som bestämmer. Resten av intervjupersonerna upplevde att de i deras roll som 

socialsekreterare lättare kunde bygga en klientrelation om de vid första kontakten tonade ner 

sin myndighetsroll och den maktposition de har. Detta kan vi koppla till den disciplinära 

maktens diskretion.  

 

Foucault visar på att den disciplinering som utvecklades på 1700-talet bestod av offentliga 

straff vilket gjorde att alla individer var medvetna om dess existens. Dagens utvecklade 

version av den disciplinära makten utövas på ett mer diskret sätt genom små korrigeringar 

(tillsägelser och uppmuntran) av individen, vilket gör att makten idag är mindre synlig. Detta 

är något som vissa av intervjupersonerna genom sina utsagor bekräftar att de utför i sitt arbete 
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med klienterna. Genom att tona ner sin myndighetsroll och visa sig mänsklig för klienten 

döljs också den maktposition som socialsekreteraren har. I motsats till detta berättar andra 

intervjupersoner om att det i första mötet med klienten är viktigt att vara tydlig med sin roll 

som myndighetsperson och vilka krav som kommer ställas på klienterna. Detta medför att 

maktpositionen mellan socialsekreterare och klient blir tydligare och inte kan användas lika 

diskret. Detta förhållningssätt frångår tanken om den diskretion som den moderna tidens 

disciplinära makt för med sig. 

 

5.6 Sammanfattning 

Vi har valt att här under detta avsnitt kort sammanfatta våra fem teman och analysen av dessa 

för att underlätta kopplingen mellan det analyserade resultatet och studiens diskussioner och 

slutsatser. 

 

5.6.1 Normalisering 

Många klienter som kommer till socialtjänsten befinner sig i ett utanförskap, varför de inte 

anses tillhöra det ”normala” samhället. Socialtjänsten kan därför på många sätt ses som en 

kontrollerande institution som syftar till att normalisera klienterna till de individer som 

samhället behöver. Ett exempel på denna sorts normalisering är att samhället eftersträvar att 

alla individer ska bidra till samhället genom att arbeta. Befinner sig då klienten utanför 

arbetsmarknaden bidrar den heller inte till samhället och det blir då socialsekreterarens 

uppgift att motivera klienten till sysselsättning. Detta blir i sin tur en del av normaliseringen 

och maximeringen individers förmågor. 

 

5.6.2 Krav och kontroll 

Klientens normalisering sker på många sätt med hjälp av socialsekreterarens disciplinära 

metoder: krav och kontroll. Socialsekreteraren vill genom dessa metoder främja klientens 

normalisering och hjälpa till självförsörjning. Ett exempel på detta är socialsekreterarens 

upprättande av jobbsökarlistor och handlingsplaner. Jobbsökarlistorna ses som en del av det 

motkrav som socialsekreteraren ställer på sina klienter. Om klienten inte uppnår kraven kan 

detta leda till negativa konsekvenser, till exempel indraget bistånd. Handlingsplanerna ses 

däremot som en kontrollerande metod som syftar till att övervaka klienten och se till att 

klienten följer sin planering varje månad. Båda dessa metoder ses som medel för att utöva den 

disciplinära makten.  
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5.6.3 Expertrollen 

Expertrollen handlar om att socialsekreteraren ser sig som expert och därför ”vet bäst” vad 

klienten behöver för att uppnå självförsörjning. Detta kan betyda att socialsekreteraren ibland 

inskränker klientens medbestämmande. Intervjupersonerna påpekar att klienterna har ett 

medbestämmande men att det är socialsekreteraren som tar de slutgiltiga besluten. Detta pekar 

på att socialsekreteraren enbart kan låta klienterna styra över sina liv inom de ramar som 

socialsekreteraren anser vara bäst för klienten. Klientens fria val att bestämma över sitt eget 

liv har därför ett underliggande krav som medför att ”fel” val ger disciplinerande 

konsekvenser. 

 

5.6.4 Konflikten mellan bio-makt och disciplinär makt 

Beroende på vilken relation socialsekreteraren har med klienten avgör vilken typ av makt 

socialsekreteraren utövar. Om socialsekreteraren och klienten har en ytlig relation med enbart 

myndighetskontakt utövar socialsekreteraren den disciplinära makten. Detta innebär att en 

relation utan hjälparbete inte kräver att klienten delar med sig av sina innersta bekännelser. 

Om socialsekreteraren däremot behöver genomföra ett hjälparbete tillsammans med klienten 

måste klienten bekänna sina förmågor och svagheter. Detta kan endast ske om klienten har ett 

förtroende för socialsekreteraren och känner sig bekväm med att öppna upp sig. Först då kan 

socialsekreteraren börja arbeta med klienten utifrån förmågor med målet att maximera 

klientens förmågor.  

 

5.6.5 Transparans 

I intervjumaterialet råder det delade meningar om hur en socialsekreterare bör vara i mötet 

med klienten. Några av intervjupersonerna ansåg att det är bättre att i början visa sin 

myndighetsroll och sin maktposition för att tydliggöra för klienten vad det är som gäller och 

vem som bestämmer. Resten av intervjupersonerna upplevde att de i deras roll som 

socialsekreterare lättare kunde bygga en klientrelation om de tonade ner sin myndighetsroll 

och den maktposition de har. Detta kan tolkas som att den delade meningen om hur 

socialsekreteraren bör vara egentligen handlar om vare sig makten ska vara synlig eller inte.   
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6 Slutsatser och diskussion 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera våra slutsatser utifrån studiens resultat och 

analys relaterade till studiens två frågeställningar. Vi kommer även ge förslag på framtida 

forskning som vi anser skulle tillföra intressant kunskap till forskningsfältet socialt arbete. 

 

Vår första frågeställning berör hur intervjupersonerna upplever att deras maktanvändande 

påverkar klienternas förtroende för dem. Intervjupersonerna berättade att deras yrke som 

socialsekreterare är uppdelat i två stolar där den ena stolen står för den juridiska beslutsdelen 

och den andra för relationen till klienten. Intervjupersonerna menade att dessa två stolar får 

olika betydelse i arbetet med klienten. Den juridiska beslutsdelen förblir densamma, 

oberoende av klientens eventuella bifall eller avslag, medan klientrelationen kan påverkas på 

ett negativt sätt om klientens ansökta insats avslås. Avslaget kan påverka klienten på det sätt 

att denne känner sig sviken eller arg på socialsekreteraren, vilket medför att den tillit klienten 

tidigare känt kan påverkas på ett negativt sätt. Detta kan tolkas bero på att den ojämlika 

maktrelation som socialsekreterare och klient befinner sig i blir synlig och märkbar när 

klienten inte får sin vilja igenom. Det blir då tydligt för klienten att det faktiskt är 

socialsekreteraren som tar det slutgiltiga beslutet som berör klienten liv. 

 

För att undvika att relationen mellan socialsekreterare och klient ska påverkas av 

socialsekreterarens maktutövning menar intervjupersonerna att det är viktigt att klienten har 

ett förtroende för sin socialsekreterare. Vi började då fundera över om ett förtroende alltid 

finns i en relation eller om det bara är socialsekreterarens upplevelse av att förtroendet finns 

där. En del av intervjupersonerna menade att ett förtroende växer fram i relationen till klienten 

förr eller senare och att det kan ta tid att bygga upp ett förtroende i en klientrelation. Men är 

det verkligen ett förtroende som växer fram eller är det klienten som lär sig vad som förväntas 

av rollen som klient? Hur socialsekreteraren upplever klientrelationen är subjektivt vilket 

innebär att deras upplevelser inte behöver motsvara klientens upplevelse av relationen. Till 

skillnad från vad intervjupersonerna i vår studie berättat finns det på så sätt en möjlighet att 

klienten inte känner förtroende för sin socialsekreterare utan istället med tiden lär sig uppträda 

så som det förväntas av en klient. Det kan till exempel handla om att berätta tillräckligt 

mycket om sin livssituation för att få den hjälp klienten behöver eller säga det 

socialsekreteraren vill höra. När klienten öppnar upp sig för socialsekreteraren kan det 

följaktligen innebära att socialsekreteraren upplever att det finns ett förtroende från klientens 
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sida, men det kan även betyda att klienten lärt sig hur socialsekreteraren förväntar sig att 

klienten ska uppträda. Att ett förtroende alltid kommer att växa fram i en klientrelation kan 

tolkas vara socialsekreterarens idealbild av hur en relation mellan socialsekreterare och klient 

ska se ut, inte hur det faktiskt är. 

 

Vår andra frågeställning behandlar vilka former av makt som kan identifieras i 

socialsekreterares arbete. Under analysen av studiens empiri har vi kunnat utläsa fem olika 

former av makt som studiens intervjupersoner gjort oss uppmärksamma på. Dessa fem former 

utgjorde grunden till analysens fem teman. Genom analysen kunde vi se hur makt i 

socialsekreterares arbete dels tog sig uttryck med hjälp av olika makttekniker, så som 

normalisering, krav och kontroll, men också genom socialsekreterarens inställning till makt 

och utövandet av denna. Intervjupersonernas utsagor vittnade om att maktteknikerna användes 

flitigt i arbetet som socialsekreterare men också att alla intervjupersoner inte höll med om att 

det faktiskt handlade om maktutövning från socialsekreterarens sida. Istället menade dessa 

personer att det handlade om att vägleda klienten, dock med hjälp av samma makttekniker 

som beskrivits av de personer som ansåg sig utöva makt.  

Flertalet av intervjupersonerna såg makten som en självklar del av socialsekreterares arbete 

medan ett fåtal av intervjupersonerna såg det som att det inte fanns någon maktutövning alls. 

Foucault (2002:105) menar att makt finns i alla relationer men också att makt aldrig kan 

användas utan avsikt (Ibid). Hur kan vi då förstå de intervjupersoner som uppger att en 

socialsekreterare inte besitter någon maktutövning trots att det i intervjuerna framgått att 

samma intervjupersoner använder sig av olika makttekniker i arbetet med klienten? Eftersom 

makt, enligt Foucault (2002:105), aldrig kan användas oavsiktligt kan vi här utgå ifrån att 

dessa intervjupersoner antingen är omedvetna om den makt som medföljer yrket som 

socialsekreterare eller att intervjupersonerna är medvetna om den men inte ser de beskrivna 

maktteknikerna som maktutövning. Detta får oss att fundera kring om makt kan utövas utan 

att maktutövaren är medveten om det. Sakamoto och Pitner (2005:442) skriver i sin studie att 

makt som utövas utan att maktutövaren är medveten om det bidrar till att öka den ojämlika 

relation som socialsekreteraren och klienten har (Ibid). Vi har genom analysen upptäckt att 

vare sig intervjupersonerna uppger att deras arbete handlar om maktutövning eller inte har vi i 

samtliga intervjuer kunnat identifiera någon form av makt och olika typer av makttekniker. 

Detta är ett tecken på att intervjupersonerna i vår studie utövar sin makt i olika former i 

relationen till sin klient oavsett om de anser sig göra det eller ej.         
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De intervjupersoner som uttryckte att det finns en maktrelation mellan socialsekreterare och 

klient var noga med att poängtera att makten utövas för klientens bästa och med målet att 

klienten ska bli självförsörjande. Detta tolkar vi som att intervjupersonerna föredrar att 

använda sig av bio-makten i relation till sina klienter. Socialsekreteraren kan genom bio-

makten och tillsammans med bekännelsen hjälpa klienten förstå sig själv, hitta sina fel och 

bekänna dem för socialsekreteraren vilket ska leda till klientens frigörelse och 

självförsörjning. Det här sättet att utöva bio-makt på ses ofta från socialsekreterarens sida, och 

i socialt arbete över lag, som det optimala sättet att arbeta på i relationen med klienten och 

mer som en process än som en maktutövning. Det kan även ses som något av en drömbild av 

hur arbetet med klienten ska se ut; att socialsekreteraren alltid arbetar tillsammans med 

klienten och att relationen är fri från krav och kontroller. Foucault (2002:104) menar däremot 

att ingen relation kan existera utan att makt utövas i den (Ibid). Vid analysen kunde vi uttyda 

att intervjupersonerna använder sig av den disciplinära makten gentemot sina klienter då de 

ställer krav på klienterna och kontrollerar att de följer sin planering.  

 

Den disciplinära makten intervjupersonerna använder sig av är nödvändig för ett fungerande 

socialt arbete då klienterna måste uppfylla vissa krav för att kunna erhålla sin insats och i 

förlängningen bli självförsörjande. Detta visar på att, även om makten för vissa 

intervjupersoner inte var synlig, var det en tolkning av bio-makten som många av 

intervjupersonerna strävade efter att använda sig av i sitt arbete. Utövande av den disciplinära 

makten undveks i största möjliga mån för att på så sätt minska risken att ses som en 

maktmissbrukare. Vi kan därmed utifrån analysen tolka detta som att intervjupersonerna såg 

makt som något som endast ska användas i nödfall. Socialsekreteraren ska anta rollen av den 

goda vägledaren snarare än en maktutövande myndighetsperson. I intervjuerna framgår det 

däremot att det aldrig kan vara så enkelt och att socialsekreteraren måste använda sig av båda 

dessa roller för att kunna utföra ett gott socialt arbete. Det intervjupersonerna har berättat samt 

det vi har kunnat uttyda och analysera utifrån intervjuerna pekar på att maktutövande finns i 

socialsekreterarens arbete och att det inte kan fungera utan det, vare sig intervjupersonerna är 

medvetna om det eller inte.    
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6.1 Förslag på framtida forskning 

Inom ramen för denna studie valde vi att utföra en något begränsad version av den studie vi 

velat genomföra. Om vi däremot haft mer tid till förfogande anser vi att det hade varit 

intressant att bredda studien för att på så sätt öka resultatets generaliserbarhet. Med detta i 

åtanke hade vi velat utöka vår forskning från två socialkontor i Kronobergs län till flera 

kontor över hela Sverige. Genom att intervjua socialsekreterare över hela Sverige hade vi 

kunnat jämföra svaren och komma fram till ett mer generaliserbart och rikstäckande resultat. 

Vi hade också velat inkludera klienters perspektiv på de frågeställningar vi använt oss av i 

denna studie. Detta för att på ett bättre sätt kunna förstå den komplexa bilden av makt och 

förtroende som finns mellan klient och socialsekreterare.  

 

Under studiens gång har vi även kunnat identifiera en del sidospår till vårt eget ämne som vi 

anser skulle vara intressanta att forska vidare på. Ett exempel på detta är att utföra en mer 

utvecklad studie om socialsekreterares och klienters ojämlika maktrelation i socialtjänsten och 

hur den påverkas beroende av hur socialsekreteraren bemöter klienten. Det kan bland annat 

vara genom kroppsspråk, kläder eller hur socialsekreteraren talar till klienten. Ett annat 

sidospår som uppkom under studiens intervjuer är intervjupersonernas upplevelser av 

klientens misstro mot myndigheter. Det hade därför varit intressant att forska vidare om hur 

klienters förtroende för statliga myndigheter ser ut. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

– Kan du berätta vilken enhet du jobbar på samt vilka arbetsuppgifter du har? 

– Hur länge har du jobbat på Socialtjänsten? 

– Vilken sorts klienter är det som kommer till dig?  

 

– Hur tror du klienter upplever att gå till socialtjänsten? 

– Hur tror du att dina klienter upplever din roll som socialsekreterare? 

 

Förtroende 

– Hur gör du för att bygga upp en klientrelation? 

– Händer det att du möter klienter som du upplever saknar förtroende för dig? 

– Om du känner att klienten saknar förtroende för dig. Vad gör du då? 

– Tror du att det krävs att klienten har ett förtroende för dig för att relationen mellan dig och 

klienten ska vara god? 

– Beroende på hur mycket förtroende klienten har för dig, upplever du att det påverkar din 

relation med klienten? 

– Vad anser du påverkar klientens förtroende för dig? 

– Upplever du att klientens förtroende påverkas av bifall/avslag/dåliga/bra besked? 

 

Påverkan 

– Upplever du att ditt arbete handlar om att påverka dina klienter? 

– Om nej, känner du att du skulle vilja ha möjligheten att påverka dina klienter mer? 

– Om ja, på vilket sätt? 

– Upplever du detta positivt/negativt? 

– Tror du att klientens förtroende påverkas av din möjlighet att påverka klienten? 

– Om ja, på vilket sätt? 

– I vilka situationer? 

 

– Det du berättat nu, tycker du att det pekar på någon form av maktutövning? 

– På vilket sätt? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Therese Niklasson och Ida Bengtsson och vi studerar termin 6 

på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete 

där vi vill förstå socialsekreterares upplevelser i fråga om begreppen förtroende och påverkan 

i relation till klienterna. Studien kommer omfatta totalt 8 stycken intervjuer. Du har blivit 

tillfrågad om att delta som intervjuperson i vår studie eftersom vi anser att du har erfarenhet 

inom detta område och besitter viktig kunskap om socialsekreterares arbete. 

 

Intervjun sker vid ett tillfälle och beräknas ta ca 40 minuter. Vi önskar att med ditt samtycke 

spela in intervjun med våra mobiltelefoner för att kunna transkribera och analysera resultatet. 

Intervjuns resultat kommer att presenteras så att inga känsliga uppgifter om dig som 

privatperson lämnas ut, vilket innebär att intervjuerna kommer att avidentifieras. Att delta i 

vår studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

 

Hör gärna av dig via mail eller telefon om du har några frågor gällande studien. 

 

Therese Niklasson 

tn222di@student.lnu.se  

076-1390806  

  

Ida Bengtsson   

ib222eb@student.lnu.se 

072-1838838 

 

Tack för att vi får intervjua dig till vårt examensarbete! 

 

  

 

 


