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Sammanfattning                                   

Som socialarbetare behöver man både kunna hålla huvudet kallt och samtidigt ha ett varmt 

hjärta. Att drivas av viljan att hjälpa samtidigt som lagar och regler styr stora delar av arbetet 

kan skapa konflikter i yrkesrollen. Denna uppsats lyfter de splittrade rollerna. Studien syftar 

till att undersöka socialarbetares upplevelser av rollen som myndighetsperson och rollen som 

hjälpare i det sociala arbetet samt hur dessa roller påverkar mötet med klienten samt hur 

makten i myndighetsrollen påverkar hjälparrollen och mötet med klienten. För att ta reda på 

socialarbetarnas upplevelser genomfördes fem semistrukturerade intervjuer. Faktorer som 

undersökts är förhållandet mellan rollerna, rollkonflikter, hantering av rollkonflikt samt vilken 

makt som finns i rollerna. Resultatet har analyserats med begreppen pastoralmakt och caring 

power. Studien visar att samtliga informanter beskriver att de upplevt motstridigheter mellan 

rollerna samt att balansen mellan makt och hjälp är komplex. Alla informanter beskriver att de 

olika rollerna påverkar mötet med klienten men trots det verkar detta många gånger vara 

oreflekterat hos socialarbetare. 
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Abstract 

As a social worker, you need to think with a cool head while having a warm heart. Driven by 

a will to help, but faced with laws and regulations that can lead to conflicts between the 

professional and governing body. This study has been put in place to examine this 

relationship from the social workers point of view. This qualitative study aims to examine 

social workers experiences of power in “the authority role” and how that power affect “the 

helper role” within social work. We also want to investigate how these roles affect in meeting 

with the client. In order to understand the social workers experiences semi-structured 

interviews were made with workers within this department. The main focus was to exam how 

the specified roles affect the meeting with clients. Factors examined are: The relationship, 

conflicts, management and power between the roles. In the analysis of the result, the concepts 

of pastoral power and caring power have been used, and thus lift the social workers view of 

power and help. The study shows that all informants experienced contradictions between the 

roles and that the balance between power and help is complex. However, the study also shows 

that the subject is relatively unreflected by the social workers. 
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Tack till våra informanter som medverkat i studien och bidragit till att göra den möjlig. Vi vill 

även framföra ett tack till vår handledare för all hjälp och vägledning i arbetsprocessen. Sedan 

vill vi även tacka våra mammor som stöttat, lyssnat och motiverat oss hela vägen i mål. 

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett fint samarbete som inte förstört vår vänskap.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Att vara ny inom ett yrke kan vara svårt. Det tar ofta tid innan man hittar sin roll i 

verksamheten, i arbetsgruppen och i yrkets praktik. Vi tror att de allra flesta som söker sig till 

yrken inom socialt arbete är personer som tycker om att arbeta med människor och som drivs 

av viljan att hjälpa. Att arbeta inom en myndighet innebär dock att man inte kan agera och 

hjälpa alla människor precis som man vill utan några restriktioner och riktlinjer. Arbetet som 

socialarbetare innefattar bland annat myndighetsutövning där hjälpen är villkorad med krav 

och kriterier som ställs på den hjälpsökande. Det innebär att man både har rollen som 

hjälpare, den som vill hjälpa alla som söker hjälp, och rollen som myndighetsutövare, den 

som upprätthåller lagen och verksamhetens mål och regler. Vi är intresserade av hur dessa 

roller påverkar varandra men även hur de påverkar socialarbetare i mötet med klienterna. Vi 

upplever att socialarbetare ofta berättat om situationer där de önskat att de kunde göra något 

mer eller något annorlunda för klienterna. De har då omnämnt hur lagstiftningens ramar 

begränsat deras handlingsutrymme och att de upplevt en inre rollkonflikt mellan rollen som 

myndighetsutövare och rollen som hjälpare.  

Björk (2016) beskriver det sociala arbetet och dess grund i att vilja att göra rätt, samt 

att vara god. Hon reflekterar kring vad en socialarbetare gör och hur det till stor del handlar 

om att bidra till förändring för människor i svåra situationer (Björk, 2016). Inom just 

professionen socialt arbete upplever många en etisk utmaning då hjälparrollen för med sig 

makt och kontroll över individer. Att arbeta med människor i svåra situationer medför 

ställningstaganden kring etiska dilemman och etiska problemställningar (Skau, 2007). Detta 

är något som leder in på frågan kring vad det innebär att vara myndighetsperson och hjälpare. 

Problematiken i att vara hjälpare och myndighetsperson är paradoxal då socialtjänsten har 

uppdrag som kan vara svåra att förena. Å ena sidan ska myndighetsutövningen vara styrd och 

formell för att på så sätt skydda klienter mot den maktutövningen som innefattas i 

myndighetsutövningen. Å andra sidan så ska det sociala arbetet ske utifrån ett förtroende och 

frivillighet, där makten ska vara jämställd parterna emellan. Björk (2016) diskuterar just vad 

dessa uppdrag och den problematik kan medföra, då kontroll och gott bemötande kan vara 

svårt att kombinera. Hon påpekar hur viktig kontrollen kan vara för att få den insyn som kan 

krävas för att ta rätt beslut. Samtidigt som relationen mellan klient och socialarbetaren är 



 
 

10 
 

viktig för trovärdigheten och kvalitén på den informationen som inhämtas. Att vara 

myndighetsperson och samtidigt vara den person som ska erbjuda stöd och hjälp kan vara 

svårt att kombinera, enligt Björk. Hon diskuterar huruvida man som professionell kan vara 

båda delarna. Björk lyfter här socialtjänstlagens huvudsakliga mening, om samhällets vilja att 

stödja och hjälpa människor. Hon menar att även om lagen har förändrats genom åren så har 

grundläggande värderingar funnits kvar. Hon beskriver vidare hur det inte finns någon lätt väg 

att gå för den enskilde socialarbetaren då uppdraget är paradoxalt. Dock nämner hon några 

delar som kan göra arbetet lättare för socialarbetaren att kunna förena ett uppdrag som både är 

byråkratiskt och relationellt. Björk lyfter vikten av god kunskap, erfarenhet och utbildning för 

att på så sätt kunna förena dessa roller. Hon lyfter även vikten av stöd i sin yrkesroll, både på 

ett personligt och strukturellt plan. Hon beskriver det sociala arbetet och dess grund i viljan att 

göra rätt, samt att vara god, hon reflekterar kring vad en socialarbetare gör och hur det till stor 

del handlar om att bidra till förändring för människor i svåra situationer. Hon beskriver även 

vikten av att ha utbildning och kunskap då det ofta är svåra och komplexa situationer 

människor befinner sig i (Björk, 2016).  

Genom att hjälparrollen professionaliserats så ingår det i definitionen att de hjälpande 

handlingarna utförs i form av avlönat arbete. Medmänskligheten blir därmed en vara. Skau 

(2007) menar att problem uppstår när behandlaren har en alltför strikt professionell inställning 

till sitt arbete. En behandlares arbete skiljer sig från en hantverkarens eftersom arbetet innebär 

ett ingripande i andra människors liv. Behandlaren möter människor som behöver hjälp, inte 

föremål som gått sönder. Professionalitet och medmänsklighet behöver dock inte utesluta 

varandra. Tvärtom, att bry sig om andra är en viktig del av och en drivkraft i den goda 

professionen. För att göra ett bra jobb måste hjälparen både kunna känna med sin klient 

samtidigt som hon/han måste kunna skilja mellan sig själv och klienten samt sätta rimliga 

gränser för sin insats. Medmänsklighet bygger därför både på förnuft och känsla (Skau, 2007). 

I vår studie vill vi därför undersöka hur socialarbetare upplever situationer när de möter 

människor som behöver deras hjälp men dessa personer t.ex. inte uppfyller de krav och 

kriterier som ställs för att få hjälp. Vi är även intresserade av hur det i så fall påverkar deras 

arbete samt vilka konsekvenser detta medför i mötet med klienten. Vi tror att en studie kring 

detta kan ge en djupare förståelse kring socialarbetares arbetssituation.   
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1.2 Vår förförståelse 

Vi har båda spenderat våra längre praktikperioder tillsammans med socialarbetare som arbetar 

med ärenden rörande barn och unga. Där upplevde vi svårigheterna och dilemmat kring att 

vara både myndighetsutövare och hjälpare. Vi upplevde att socialarbetarna ofta pratade om 

problematiken men inte riktigt kom fram till kärnan av problemet. Vi känner därför att detta 

är ett intressant ämne att lyfta och ett bra tillfälle att få undersöka i vårt examensarbete. Vår 

förförståelse grundar sig dels i våra personliga upplevelser från praktiken och arbete där vi 

både sett och upplevt konflikten mellan rollerna samt dels från samtal med socialarbetare som 

vi mött under utbildningens gång. Vi anser därför att ämnet är relevant och aktuellt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med ärenden rörande barn 

och unga, upplever förhållandet mellan rollen som myndighetsperson och rollen som hjälpare 

och hur de upplever att det förhållandet påverkar mötet med klienterna samt hur makten i 

myndighetsrollen påverkar hjälparrollen och mötet med klienterna. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur upplever socialarbetare rollen som myndighetsperson i förhållande till rollen som 

hjälpare? 

• Har de någon gång upplevt en konflikt mellan dessa roller och hur påverkar den 

eventuella konflikten mötet med klienter? 

• Hur hanterar socialarbetaren den eventuella konflikten mellan de olika rollerna i mötet 

med klienter? 

• Hur uppfattar socialarbetaren att makten i myndighetsrollen påverkar hjälparrollen och 

hur påverkar det mötet med klienter? 

  

1.5 Begreppsdefinition 
1.5.1 Socialarbetare. 

Vi har valt att översätta och använda oss av begreppen socialt arbete och socialarbetare 

eftersom den engelska termen är social work och social worker. Med socialarbetare syftar vi 
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på dem som arbetar som socialsekreterare inom socialförvaltningen och vars arbetsuppgifter 

är att utreda ärenden rörande barn och unga.  

 

1.5.2 Myndighetsutövning och myndighetsroll. 

Med begreppet myndighetsutövning syftar vi på den del av socialarbetarens arbete som styrs 

av lag och regelverk. Vi syftar på de arbetsuppgifter som bland annat innebär beslutsfattande, 

som styr vilken hjälp klienten får och som styr bestämmandet av klientens skyldigheter och 

rättigheter. 

Med begreppet myndighetsutövning avses utövning av befogenhet att bestämma om 

förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämfört förhållande till 

enskild. Det grundar sig på lag eller annan författning. Exempel på myndighetsutövning inom 

socialtjänsten är beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen, beslut om insatser enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, beslut om omedelbart omhändertagande, 

besöksförbud samt förbud mot att ta emot andras barn i hemmet (Socialstyrelsen, 2015).  

  

1.5.3 Hjälpare och hjälparroll. 

För att förtydliga vad vi menar med hjälparroll har vi använt oss av Björks (2016) 

beskrivningar av rollen som socialarbetare och dess fokus att hjälpa. Björk beskriver det 

sociala arbetet och dess grund i att vilja göra rätt, samt att var god. Hon reflekterar kring vad 

en socialarbetare gör och hur det till stor del handlar om att bidra till förändring för människor 

i svåra situationer (Björk, 2016). Med begreppet hjälparroll syftar vi alltså på den roll som 

socialarbetare har i det stöttande och motiverande arbete med klienter. Här är omsorg och det 

vårdande arbetet i fokus istället för verksamhetens krav och kriterier. 

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Sökprocess och avgränsning 

Vi har sökt efter tidigare forskning i sökportaler som Sociology Collection, Social Science 

Citation Index, Web of Science och Libris samt i högskolan Dalarnas sökmotor. Sökningen 

avgränsades till en början till forskning från år 2010 med undantag för två äldre artiklar. Vi 
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har även avgränsat till artiklar skrivna på svenska och engelska samt som genomgått peer-

review. För att hitta annan typ av litteratur har vi även sökt bland tidigare skrivna 

examinationsarbeten på Divaportalen. När vi sökt efter dessa examinationsarbeten har vi 

använt sökorden: “Socialarbetarens yrkesroll”, “Socionomer roller”, “Roller i socialt arbete”, 

“Upplevelser av roller i socialt arbete”, “Myndighetsroll”, “Rollkonflikt i socialt arbete”, 

“Socionom och makt”, “Social arbetare och makt”, “Socionom makt och hjälp”. 

Ganska tidigt i sökprocessen insåg vi att forskning kring upplevelser av kontroll och 

hjälp hos socialarbetare som arbetar med barn och unga, är relativt marginell. Därför valde vi 

att även söka efter artiklar skrivna från år 2000 och framåt samt artiklar som lyfter 

socialarbetare i stort och även skapandet av yrkesrollen. De sökord som använts har 

kombinerats på olika sätt. Några exempel på de sökord vi använt är: “Social worker”, “Social 

worker role”,“Conflict”, “Role conflict”, “Authority”, “Power”, “Creating role”, “Care”, 

“Control”, “Care and control” i “Social work”, “Social service”, “Child welfare”. 

Nedan presenteras tidigare forskning som belyser ämnet makt i socialt arbete och 

socialarbetarens dubbla roller. 

 

2.2 Hjälp och kontroll, ett dilemma inom socialt arbete 

Day (1979) har skrivit artikeln Care and Control: A Social Work Dilemma. Det är en 

kvalitativ studie där forskaren intervjuat både socialarbetare och personer som arbetar med 

villkorligt dömda och eftervård inom kriminalvården. Syftet med studien är att undersöka hur 

socialarbetare och personer inom kriminalvården, ser på dilemmat att ha ett yrke som både 

innebär utövandet av kontroll och makt samtidigt som de ska vara hjälpande och stöttande. 

Trots flera år på nacken lyfter denna artikel samma problem och fenomen som modernare 

forskning.  Författaren Peter R, Day ställer bland annat frågan om vi börjat blanda ihop 

begreppen “hjälp” och “kontroll” eller om “hjälp” börjat få en destruktiv bibetydelse. Han 

beskriver att socialarbetare betonar sin hjälparroll men verkar tona ner frågan om kontroll. 

Han fortsätter beskriva att socialarbetare är en av de grupper i samhället som har en 

kontrollerande funktion och det är därför viktigt att de inte accepterar denna roll utan att de 

även ifrågasätter den. Dilemman kopplade till hjälp och kontroll är något de måste möta i 

praktiken. Ett sätt att bemöta detta dilemma är att lägga betoningen på att lagen och 

organisationens rättsliga regler som styr arbetet. Ett annat sätt är att öppet diskutera och 

förklara sin tvetydiga position för de klienter man arbetar med. De intervjuade socialarbetarna 
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lyfter då det faktum att makten i relationen till klienten inte är jämnt fördelad. Både 

socialarbetare och personer inom kriminalvården står inför en svår och tvetydig roll där de 

både ska se till individens välfärd samt ansvaret till samhället (Day, 1979). 

Artikeln Performing Caring Power in a Scandinavian Welfare State (Svensson, 2010) 

är skriven av forskaren Kerstin Svensson. Undersökningen är baserad på material från tidigare 

studier och publicerade texter samt resultat från en surveystudie gjord på socialarbetare i 

Sverige 2010. Surveystudien handlade om hur socialarbetare ser på sin yrkesroll och den 

organisation de arbetar i. Syftet med studien är att ge en beskrivning av hur socialt arbete ser 

ut inom bland annat kriminalvården i Sverige. Forskaren lyfter organisationernas arbete, 

socialarbetarnas syn på sitt arbete och upplevelsen av att vara socialarbetare. Hon diskuterar 

även begreppen makt och motståndskraft. Svensson lyfter att Hasenfeld beskrev 

människobehandlande organisationer som organisationer med en strävan att hjälpa människor 

i samhället såväl som att ta hand om samhällets välbefinnande. Foucault och Hasenfeld 

beskrev att ett samhälle där människor gör de rätta valen är ett samhälle med stark 

sammanhållningskraft. För att skapa denna sammanhållning behövs det någon som pekar i 

önskad riktning och berättar vad som är rätt. Detta är socialarbetarnas roll. Enligt Svensson 

(2010) menar Foucault och Hasenfeld att syftet med socialt arbete är att skapa normalitet och 

detta görs genom att socialarbetare gör en bedömning på avvikelsen som bör åtgärdas. I denna 

bedömning bedömer socialarbetaren individen och jämför henne med “de normala”. Så som 

människobehandlande organisationer strävar efter att ta hand om samhällets välfärd, så strävar 

socialt arbete utfört inom dessa organisationer, för att hjälpa människor till normalitet. Vägen 

dit kan förstås med begreppet “caring power”. Caring power utförs med vänlighet. Hjälpen 

definieras av vad som kan tänkas vara bäst för den personen som ska hjälpas och då ge 

personen ett bättre liv om hen följer de råd som ges av hjälparen, socialarbetare. På så sätt 

dikterar socialarbetaren förutsättningarna och den som vill ha hjälp måste acceptera villkoren. 

Hjälp och kontroll är två aspekter som oftast beskrivs som raka motsatser. Hjälp och kontroll 

utgörs inte av några specifika ageranden, de är i själva verket olika sätt att förstå och förklara 

dessa ageranden. Svensson (2010) menar att olika organisationer utvecklar olika sätt att förstå 

hjälp och kontroll. I kriminalvården där kontrollen är som tydligast, anser Svensson (2010) att 

socialarbetarna formulerar om sin kontrollerande funktion så att de också agerar som “goda 

personer”. Socialarbetarna beskriver kontrollen i termer av stöd och de menar att deras 

kontrollerande handlingar mot klienterna är ett sätt att stötta dem och de refererar då till 

klienternas brist på självkontroll och vad som är bäst för dem. Svensson menar att det inte 
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finns någon reflektion över normativiteten i arbetet, i socialarbetarna berättelser. Kontroll har 

generellt en negativ betydelse och därför strävar socialarbetarna efter att lyfta de stödjande 

aspekterna i arbetet, menar Svensson. När kontrollerande handlingar utförs så motiverar 

socialarbetarna det med att handlingarna utförs med klientens bästa i åtanke. Svensson menar 

att socialarbetarna inte ser kontroll som det viktiga utan det ses istället som ett verktyg för att 

göra livet bättre för klienterna (Svensson, 2010).  

I studien Use of critical consciousness in anti-oppressive social work practice 

(Salamoto & O. Pitnet, 2005) lyfts maktförhållandet mellan socialarbetaren och klienten. 

Syftet med deras studie är att svara på frågan om antiförtryckande arbete någonsin på riktigt 

kan vara antiförtryckande. För att svara på den frågan utvärderar och diskuterar forskarna 

Izumi Sakamoto och Roland O. Pitner olika metoder som används inom organisationer inom 

socialt arbete för att arbeta antiförtryckande. I artikeln beskriver forskarna att i relationen med 

klienten har socialarbetaren oundvikligen mer makt än tvärtom. De skriver att fastän socialt 

arbete är en ”hjälpande profession”, så är maktförhållandena styrda genom samhällets avsikter 

att hjälpa den enskilda individen. Socialarbetaren är experten som förmedlar kunskap och 

kompetens till klienten. Trots att socialarbetare motvilligt velat erkänna det så har social 

kontroll som baseras på de ojämna maktförhållandet till klienten, varit väl inbyggda i socialt 

arbete sedan starten av professionen. Kritiskt medvetande kring sin maktroll utmanar 

socialarbetaren att ifrågasätta hur maktaspekten format deras professionella roll och synen på 

klienter. Det utmanar dem att undersöka den professionella rollen och hur den upprätthåller 

ojämna maktaspekter i den hjälpande relationen till klienten (Sakamoto & O. Pitner, 2005). 

Forskaren Kerstin Svensson (2009) har även skrivit artikeln Identity work through 

Support and Control. Artikeln syftar till att förstå hur bland andra socialarbetare, personer 

som ser sig själva vilja ”göra gott för andra”, rättfärdigar de kontrollerande handlingar som de 

utför varje dag i praktiken som myndighetsutövare. I denna studie har forskaren studerat tre 

andra empiriska studier som bygger på intervjuer med socialarbetare, volontärarbetare samt 

deras klienter från tre olika organisationer. Svensson har även studerat både kvalitativ och 

kvantitativ data i form av dokument, observationer och mindre undersökningar. Svensson 

menar att strävan efter att vara en god människa som utför bra handlingar inspirerar 

människor att söka sig till socialt arbete och volontärarbete. Socialt arbete utförs dock alltid i 

organisatorisk kontext och olika organisationer har olika uppgifter. Socialarbetaren är en så 

kallad gräsrotsbyråkrat som å ena sidan har ett stort tolkningsutrymme för handling och 

bedömning men är å andra sidan ett verktyg för utövandet av organisationens riktlinjer. 
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Svensson anser att det sociala arbetet inom organisationen dock inte bara handlar om att göra 

gott för andra, utan det handlar även om att utöva makt och inflytande i andras liv. 

Socialarbetaren erbjuder hjälp men bara på de villkor som socialtjänsten är beredda att ge den. 

Berättelserna från socialarbetare, volontärarbetare samt deras klienter visar på att det finns 

olika sätt att utöva och hantera kombinationen av hjälp och kontroll. Resultatet visar bland 

annat att inom organisationer så som socialtjänsten, där kombinationen av kontroll och hjälp 

är en del av arbetet, så tenderar socialarbetaren att enbart identifiera sig med den hjälpande 

delen av arbetet och låta organisationen få representera den kontrollerande delen. 

Socialarbetaren handlar dock med en tydlig form av kontroll och Svensson skriver dessa 

etiska dilemman sällan diskuteras i det dagliga arbetet trots att de är där traditioner, relationer 

och identiteter konstrueras. Det är därför viktigt att undvika antagandet att socialt arbete 

nödvändigtvis innebär att ”göra gott” oavsett vad socialarbetaren faktiskt gör (Svensson, 

2009). 

Forskaren Arnon Bar-On skriver i sin studie Restoring Power to Social Work Practice 

(2002) att socialarbetare har en ambivalent relation till makt. De kan å ena sidan känna sig 

maktlösa i vissa situationer samtidigt som andra socialarbetare upplever att de besitter så 

mycket makt att de undviker själva tanken på det. Bar-Ons artikel är en teoretisk text där 

författaren diskuterar makt och dess roll i socialt arbete med hjälp av tidigare forskning. 

Artikeln lyfter maktens naturliga roll i arbetet och hur dess grund kan användas för att 

påverka människors handlingar. Bar-On menar att socialarbetare har dålig kunskap om makt 

och att de därför ser makt som en avvikelse från deras arbete med att stärka klienter och göra 

organisationerna mer humana. I artikeln diskuterar författaren att socialarbetare måste öka sin 

kunskap och förståelse om makt samt få kunskap om olika sätt att använda sin makt för att på 

ett mer effektivt sätt kunna hjälpa dem som samhället exkluderar och gör sårbara. Han 

diskuterar t.ex. att makten kan ses som en resurs och användas som ett sätt att hota om 

sanktioner för att motivera till hjälp och förändring. Socialarbetaren kan t.ex. informera ett 

föräldrapar att deras barn kommer att omhändertas om de inte slutar att missköta dem. 

Socialarbetaren använder då makten som ett sätt att hota föräldrarna till förändring. Även om 

socialarbetaren inte kan omhänderta barnen så räcker det med att föräldrarna tror att 

socialarbetaren besitter den makten. Författaren menar dock att de olika sätten att använda 

makt på är otillräckliga om socialarbetare inte är villiga att se sin makt. För att socialarbetare 

ska kunna acceptera och implementera en annan attityd till makt behöver de mer praktiskt och 

organisatorisk kunskap och kompetens (Bar-On, 2002). 
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Doktorsavhandlingen Rummet, mötet och ritualerna (1999) är skriven av forskaren 

Leila Billquist. Syftet med studien är att beskriva och analysera vad socialförvaltningens 

klientarbete består i, vad det innehåller och hur arbetet går till. I studien har forskaren följt 

klienter och socialsekreterare över tid genom observationer, intervjuer och samtal.  I sin 

avhandling skriver Billquist att det sociala arbetet innefattar dubbla roller för socialarbetaren. 

De har å ena sidan en offentlig kontroll, de vill säga makt i förhållande till befolkningen och å 

andra sidan en hjälpande funktion för individer som är socialt, fysiskt eller psykiskt utsatta. 

Billquist skriver att socialsekreterarna påverkas av den organisatoriska kontext de arbetar 

inom. Den är byråkratisk, administrativ och kontrollerande. Deras arbete ska utföras efter 

lagar, regler och rutiner samtidigt som de ska möta varje hjälpsökande efter dennes behov. De 

ska därmed utöva kontroll samtidigt som de ska ge hjälp. Billquist menar att denna tudelning 

framträder hos socialsekreteraren som en ambivalens. Billquist beskriver att denna 

ambivalens framkommit i både de observationer och intervjuer med socialsekreterare, som 

hon utfört. Socialsekreterarna beskriver å ena sidan en genuin önskan om att hjälpa och 

förmedla hjälp men samtidigt finns det å andra sidan det byråkratiska, reglerna, normerna och 

kontrollen. Billquist skriver att man då kan fråga sig hur pass medvetna socialsekreterare är 

om detta. De vill gott med sitt arbete men begränsas av disciplineringen. De fastnar då i 

ambivalensen mellan dessa två. Billquist skriver även att i takt med det hårdnande klimatet, 

samhällsutvecklingen och dess organisatoriska uppbyggnad så försvåras utvecklingen inom 

det sociala arbetet. Hon skriver att i de allt mer komplexa delarna av klientarbetet blir det 

svårare att förena det administrativa och det hjälpande arbetet. Det tycks därför bli allt mer 

svårt att bedriva behandlingsarbete inom en byråkratisk organisation, skriver Billquist (1999). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den forskning vi funnit bekräftar att det finns ett dilemma inom socialt arbete. Detta är 

utmaningar socialarbetare vittnar om att behöva möta i sitt arbete. Viss forskning lyfter 

strategier för att möta detta dilemma medan annan kritisk forskning lyfter hur socialarbetare 

tenderar att rättfärdiga sina kontrollerande handlingar genom att belysa sin roll som hjälpare 

och tona ner rollen som myndighetsutövare. Den tidigare forskningen lyfter även att detta 

dilemma inte är något specifikt för Sverige, utan att det förekommer även i andra länder i 

Skandinavien samt England och USA. Vad som blir tydligt är att detta inte heller är något nytt 

påkommet fenomen utan förmodligen något som funnits så länge som socialarbetares arbete 
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sett ut som det gör idag. Därför finner vi det intressant att koppla denna tidigare forskning till 

vår studie. 

 

3. Teori 
 

Utgångspunkten för vår studie är att undersöka hur socialarbetare upplever rollen som 

myndighetsperson och rollen som hjälpare. För att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar krävs teorier att luta sig mot. Vi har valt att använda oss av bland annat 

Foucaults teori kring makt samt hans tankar kring pastoralmakt. I teorin har vi valt att till stor 

del använda oss av tolkningar av Foucault för att på så sätt förklara och belysa hans tankesätt.  

För att få en djupare förståelse för hur relationerna mellan rollerna kan se ut i socialarbetares 

arbetssituation har vi använt oss av begreppet caring power där hjälp- och maktförhållandet 

förtydligas. Vi har delat upp teoridelen i tre delar. I första avsnittet presenterar vi kortfattat 

tolkningar av Foucaults syn på makt samt uppkomsten av begreppet pastoralmakt och dess 

grundläggande idé. Del två handlar om begreppet caring power där vi beskriver dess 

uppkomst och hur begreppet använts i tidigare forskning.  

 

3.1 Pastoralmakt 

Nilsson (2008) beskriver hur Foucault analyserar makt utifrån tekniker. Vidare beskriver han 

hur teknik står för handling och teknologin står för kunskapen om en viss teknik samt hur den 

används för att få en viss effekt. Orden teknik och teknologi kommer från ordet techne som på 

grekiska betyder hantverk eller konst. Nilsson tolkar det som att Foucault därför ibland 

använder makt som ett hantverk eller konst (Nilsson, 2008). Utifrån Hörnqvists (1996) 

tolkning av Foucault beskrivs att makten inte är ett privilegium som återfinns hos en grupp 

eller en person utan snarare något som återfinns i de mellanmänskliga relationerna. Hörnqvist 

menar att Foucault beskriver dessa relationer som beroende av makt i form av kön, ålder och 

erfarenhet. Makt behöver således inte vara en fråga om dominans över personer eller grupper 

(Hörnqvist, 1996). 
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Hörnqvist tolkar makt enligt Foucault som rörlig och att den finns i relationer mellan 

människor i samhället. Denna makt utövas på olika håll växelvis i rörliga och ojämlika 

relationer. I dessa relationer ser han makt som något komplext och svårt att greppa i och med 

sin ständiga förändring (Hörnqvist, 1996). Utifrån Hörnqvist tolkning av Foucault så beskrivs 

begreppet styrkeförhållande, vilket betecknar maktrelationen mellan en människa och en 

annan eller en grupp och en annan. Hörnqvist beskriver hur Foucault i sina texter inte 

definierar närmare vad ett styrkeförhållande är utan lämnar det öppet. Begreppet 

styrkeförhållande beskriver därför inte på vilket sätt styrkeförhållandet visar sig. Det kan 

handla om allt från klass och ekonomi till personliga egenskaper. Vidare beskriver Hörnqvist i 

sin tolkning av Foucault att detta inte måste vara en svaghet då det lämnar rum för att se 

mångfald i maktrelationerna. För att förstå och se makten menar Hörnqvist utifrån Foucault 

att man bör precisera på vilket sätt styrkeförhållandena förhåller sig till varandra i varje unik 

situation. Alltså för att förstå makten måste man förstå dess kontext. Hörnqvist beskriver här 

en tolkning av Foucault som menar därigenom att man i varje situation bör belysa vad den ena 

partens överläge bottnar i (Hörnqvist, 1996). 

Foucault skriver själv så här kring makt i boken Sexualitetens historia – viljan att veta. 

”Makt är inte en institution och inte en struktur, det är inte en viss förmåga som somliga skulle vara 

utrustade med; det är namnet på en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle (…) makt inte är 

någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter gå sig ur 

händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer; samt att, 

maktrelationerna inte är utanförstående i förhållande till andra typer av relationer (ekonomiska processer, 

bekantskapsförhållanden, sexuella relationer) utan att de är inneboende i dem ” (Foucault, 2002). 

I Svenssons (2002) tolkning av Foucault beskrivs vidare att makten även kan finnas i 

kunskapsbaserade interventioner. Med det menas att insatser motiveras med hjälp av kunskap. 

Makten används då i syfte att hjälpa men det finns dock en underliggande makt i att den som 

har kunskap bestämmer (Svensson, 2002). 

Utifrån dessa tolkningar av Foucault ses makten som rörlig och att den finns i 

relationerna mellan människor. Vi är intresserade av hur makt påverkar socialarbetare och 

klienter i det hjälpande arbetet. Vi vill förstå hur makt både påverkar individer och 

relationerna mellan dem. Därför vill vi gå djupare in i begreppet pastoralmakt. 
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Pastoralmakt är ett begrepp som Foucault använder i beskrivningen av makt över 

individen och gruppen. Följande stycke är en tolkning av Foucault i vilket Waring & Latif 

(2018) beskriver hur de tolkat Foucaults beskrivning av pastoralmakt. Waring och Latif 

beskriver hur Foucault utvecklar begreppet för att påvisa hur vissa aktörer påverkar individer 

och grupper i samhället. Foucault beskriver begreppet pastoralmakt genom kyrkans makt i 

samhället, där man genom bikten fick förlåtelse och på så sätt blev påverkad av kyrkans makt 

och de rådande normer som styr. Foucault menar att pastoralmakt innehåller fyra delar och 

han belyser begreppet genom att beskriva hur en herde samlar sin flock. Första delen är ett 

analytiskt ansvar, vilket handlar om att kyrkoherden ansvarar för den rådande moralen i 

flocken, alltså samhället och speciellt de som avviker från normen. Grunden är att hålla 

flocken samlad och att ingen ska gå ifrån dess normer. Andra delen handlar om att ansvaret 

för moral och uppförande i församlingen är beroende av pastorns ställning, samt relationen till 

kyrkan och dess församling. Tredje delen belyser att pastorn måste vara beredd att offra sig 

själv för flocken. Fjärde och sista delen är att pastorns goda rykte förstärks när moralisk 

fostran sker hos de som syndat mest (Waring & Latif, 2018). 

Pastoralmakt handlar alltså om en typ av dubbelmakt som i exemplet ovan där pastorn 

och kyrkan eller staten har makten på flera nivåer. När vi använder oss av begreppet 

pastoralmakt så är det för att belysa makten som finns i myndighetsutövning och hur 

svåråtkomlig och osynlig den makten kan vara. 

 

3.2 Caring power 

Annemieke van Drenth och Francisca de Haan (1999) är grundarna till begreppet caring 

power. Våld, straff och förtryckande var i huvudsak hur man kontrollerade samhället förr, 

men under 1700-talet skedde en viktig social förändring. Maktstrategi började nu gradvis 

övergå i en ny strategi där makten baserades på omsorg och lockelse, en hjälpande makt. 

Caring power innebär ett förhållningssätt till makt där makten används för att vårda. I 

boken The Rise of Caring Power lyfter van Drenth och de Haan starka kvinnor som drivit 

kvinnokampen och feminismen. Sättet att utöva makt har påverkats av att kvinnor fått ett 

större inflytande och det har bidragit till utvecklingen av begreppet caring power (van Drenth 

& de Haan, 1999). 
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I Svenssons (2002) artikel beskriver hon hur van Drenth och de Haan inspirerades av 

Foucaults sätt att se på makt och främst hans syn på pastoralmakt. Även om begreppet caring 

power bland annat inspirerats av Foucaults syn på pastoralmakt finns några viktiga skillnader. 

För det första beskriver caring power hjälp som en del av makten vilket Foucault inte tydligt 

uttrycker. För det andra vill man komma ifrån den religiösa bibetydelsen där kyrkan spelar en 

stor roll. Vidare skillnader av begreppen beskriver van Drenth och de Haan att caring power 

kan utövas av lekmän och att pastoralmakt endast utövas av de professionella (Svensson, 

2002). 

Som beskrivet i tidigare forskningsavsnitt menar Svensson (2010) att syftet med 

socialt arbete är att skapa normalitet. Så som människobehandlande organisationer strävar 

efter att ta hand om samhällets välfärd, så strävar socialt arbete mot att hjälpa människor till 

normalitet. Vägen dit kan förstås med begreppet “caring power”. Caring power utförs med 

vänlighet. Hjälpen definieras av vad som kan tänkas vara bäst för den personen som ska 

hjälpas för att ge honom ett bättre liv om han följer de råd som ges av hjälparen (Svensson, 

2010). Svensson (2002) beskriver således grundtanken i caring power som ett löfte till 

klienten om ett bättre liv och en bättre framtid från socialarbetare eller andra hjälpare. Dock 

kommer löftet med vissa krav om att klienten ska göra som hjälparen säger och på så sätt bli 

hjälpt. Betoning ligger i hur socialsekreterare och klienter tar olika ställning gentemot 

varandra och att det sociala arbetet blir beroende av hur dessa ställningar tolkas av parterna. 

Svensson menar att människor som är i behov av hjälp kan många gånger känna sig manade 

att göra som hjälparen säger, samt att följa de krav som hjälparen ställer. Det leder i sin tur till 

att hjälpen blir villkorad och i många fall till en typ av maktutövning. Den här tanken om att 

hjälpa individer till ett bättre liv inkluderar även en tanke om ett bättre samhälle eftersom 

hjälp till de behövande skapar ett mer välfungerande samhälle, något som Svensson även tar 

upp i sin artikel (Svensson, 2002). 

För att förstå samexistensen av hjälp och kontroll så använder sig Svensson (2002) av 

Frys studie som undersöker hjälp och kontroll i fängelsemiljöer. I Svensson artikel beskrivs 

hur man utifrån Frys studie kan se behandling och insatser som både hjälp och kontroll. Hon 

belyser hur något kontrollerande kan upplevas som hjälpande och hur något hjälpande kan ses 

som kontroll. Svensson betonar här vikten av att komma ihåg att dessa begrepp kan ses ur 

flera perspektiv och att socialarbetare hjälper sina klienter men också bestämmer på vilket sätt 

hjälpen ska utföras. Svensson nämner även hur man som socialarbetare präglas av att följa de 
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rådande normer och riktlinjer. Vilket begränsar socialarbetarens handlingar och möjligheter i 

arbetet (Svensson, 2002). 

Oberoende av vilken typ av socialt arbete som utförs kan den hjälpande makten hittas. 

I den hjälpande makten kan man se både inkludering och exkludering, samt både hjälp och 

kontroll. Svensson menar att motivation och vilja till förändring är nära sammankopplade. Att 

vara motiverad är att vara intresserad av att faktiskt förändra något. Att bara vilja förändra 

något menar Svensson inte är tillräckligt. Hon menar att man inom det sociala arbetet är 

inriktad mot normalitet samt att den vård man får fokuseras mot att nå normalitet. Svensson 

beskriver vidare att på samma sätt som caring power innebär motivationsarbetet att följa de 

regler som hjälparen ställer. Svensson säger att man genom att sätta upp dessa regler som 

sedan ska följas motiveras klienten till förändring och att man på så sätt kan motivera någon 

som inte är motiverad (Svensson, 2002). 
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4. Metod 
 

4.1 Forskningsdesign 

Vårt syfte är att undersöka upplevelser, åsikter och tankar hos 

socialarbetare utifrån intervjuer där vi sedan bearbetat och sammanställt dess svar. Därför har 

vi valt att genomföra en kvalitativ studie med en utforskande induktiv ansats.   

Med den kvalitativa metoden kan vi få veta mer om människors erfarenheter, 

upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Vi kan fråga efter innebörden, 

betydelsen och nyanserna i händelser och sätt att handla. Därmed kan vi bättre förstå varför 

människor gör som de gör (Malterud, 2009). I den induktiva ansatsen utgår man från 

observationer och utifrån dessa dras generaliserbara slutsatser vilket leder till att teorin är 

resultatet (Bryman, 2011).  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Valet av datainsamlingsmetod stod mellan att genomföra intervjuer eller fokusgrupper. Vi 

anser att det finns för- och nackdelar med båda metoderna. Vi tänker att i en intervju kan man 

undersöka ett fenomen på ett djupare och mer detaljerat plan men man får också enbart den 

enskilde socialarbetarens perspektiv. 

Kvalitativ forskningsintervju är ett ämnesrikt samtal och syftet är att förstå och 

beskriva de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Fokus i 

intervjun ligger på vissa teman eftersom man vill förstå och beskriva meningen i den centrala 

intervjupersonens livsvärld (Olsson & Sörensen, 2007). 

Genom att använda fokusgrupper, tror vi att risken är att man inte kan dyka lika djupt i 

frågan men man kan å andra sidan få fram flera perspektiv som antingen kolliderar eller 

kompletterar varandra. En ytterligare risk med fokusgrupper är att informanterna känner sig 

hämmade över att säga sina sanna upplevelser i en grupp med andra socialarbetare. Vi valde 

därför att genomföra individuella intervjuer då det dels var de som passade våra informanter 

bäst samt att vi ville få möjlighet att få dyka djupare i varje informants upplevelse. 

När vi utformade vår intervjuguide utgick vi från våra frågeställningar, se bilaga 3. Vi 

valde att dela upp intervjuguiden i teman grundade i de olika frågeställningarnas fokus. Vi 

formulerade fyra teman med två till sex frågor under varje tema. Eftersom vi ville undersöka 
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upplevelser, ansåg vi att semi- strukturerade intervjuer passade vår undersökning. Vi kunde då 

ha fokus på det vi ville undersöka men samtidigt ha möjlighet till ett dynamiskt samtal. 

I en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista över förhållandevis specifika 

teman som ska beröras, en intervjuguide. Informanten har dock stor frihet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Under intervjun behöver frågorna inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Intervjuaren kan även ställa frågor som inte nämns i intervjuguiden, om den 

vill utveckla något informanten sagt. Frågorna ska täcka de områden eller teman man är 

intresserad av, men det ska ske utifrån informantens perspektiv (Bryman, 2011). 

  

4.3 Population och urval 

Eftersom undersökningens syfte riktar sig till socialarbetare inom socialförvaltningen och vars 

arbetsuppgifter är att utreda ärenden rörande barn och unga, var vårt urval målstyrt. Det 

innebär att urvalet inte riktar sig till att välja deltagare till undersökningen på en slumpmässig 

basis. Syftet är istället att välja ut deltagarna på ett strategiskt sätt så de är relevanta för de 

formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Vi valde att intervjua socialarbetare inom 

Barn och Familj eftersom deras arbete är i många avseenden ett komplext arbete. De ska både 

se till barnens rättigheter och bästa, föräldrarnas rättigheter, lagens ramar och verksamhetens 

regler. De har många aspekter att ta hänsyn till och som ibland drar åt olika håll. Vi inriktade 

oss på kommuner runt omkring i Dalarna. Av praktiska skäl valde vi kommuner som inte låg 

för långt bort från Falun. Storleken på kommunen ansåg vi inte ha någon betydelse. Därför 

kontaktade vi både större och mindre kommuner. 

Vi valde att skicka ut vårt informationsbrev samt förfrågan om deltagande till 

enhetschefen på Barn och Familj i fyra närliggande kommuner. Den kommun vi valde att 

intervjua avgjordes av vilka som hade bäst möjlighet att ta emot oss. Vårt urval bestod därför 

av ett så kallat bekvämlighetsurval vilket grundar sig i respondenternas tillgänglighet 

(Bryman, 2018). Sex socialarbetare anmälde intresse för att delta i studien. På grund av 

sjukdom föll en av deltagarna bort. Därför genomfördes fem intervjuer. Utifrån studiens 

storlek, förfogande av tid och den mängd data vi fått in, beslutade vi att fem intervjuer var 

tillräckligt för att svara på studiens syfte och frågeställningar.  
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4.4 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Innan studiens första intervju genomfördes pilotintervjuer. Vi genomförde två pilotintervjuer 

tillsammans med socialarbetare för att se hur de upplevde frågorna och se om det fanns några 

oklarheter. 

En pilotstudie är en förberedande undersökning och den syftar till att i liten skala 

pröva undersökningsinstrumentet, t.ex. ett frågeformulär och eller hur undersökningen rent 

praktiskt ska genomföras. I en kvalitativ undersökning kan avsikten med en pilotstudie vara 

att identifiera egenskaper och innebörder i olika processer (Olsson & Sörensen, 2007). 

Resultatet av pilotstudien gav oss positiv feedback och även förslag till mindre 

ändringarna som vi tog till oss. Vi gick igenom frågorna igen samt förtydligade och 

utvecklande de delar som respondenterna upplevde oklara. Sedan fortsatte vi med studiens 

“riktiga” intervjuer. Intervjuerna genomfördes på socialsekreterarnas socialkontor och varje 

intervju tog mellan 30 till 60 min. Innan intervjun fick informanterna ta del av frågorna på 

förhand samt ett informationsbrev där vi beskrev studiens syfte och hur vi planerat att ansvara 

för och behandla den information vi fått in. Vi turades om att hålla i intervjuerna. En person 

höll i intervjun medan den andra hade en mer passiv roll och var istället uppmärksam på att 

alla teman blev besvarade och om intervjuaren missade något. Alla intervjuer spelades in på 

en äldre mobiltelefon. Innan inspelningen startade informerade vi informanterna om att vi 

kommer spela in intervjun och hur ljudfilerna kommer behandlas. Efter ett godkännande från 

informanten, startade vi inspelningen. För att vår insamlade data skulle behandlas på ett säkert 

sätt var mobilen bortkopplad från all form av internet eller mobiltäckning. När intervjuerna 

genomförts överförde vi ljudfilerna till ett externt USB-minne. Alla intervjuer raderas därefter 

omedelbart från mobilen. Ljudfilerna har enbart förvarats på USB-minnet och efter 

transkriberingen var genomförd raderades ljudfilerna. Inga namn eller information som kan 

kopplas till någon enskild person togs med i transkriberingen. Den transkriberade data döptes 

till intervju 1, intervju 2, intervju 3 osv. Efter transkriberingen skickades all avpersonifierad 

transkriberad data till respektive informant för validering. De fick då ta del av sin intervju i 

textform och vi bad dem återkomma om de hade några synpunkter eller frågor kring texten. 

Det var dock ingen som återkom. 
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4.5 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys används i flera betydelser. Det är dels ett överordnat begrepp för själva 

disciplinen att analysera och dels en speciell analysteknik. Innehållsanalysen genomförs i 

flera steg (Watt Boolsen, 2007). Från början var kvalitativ innehållsanalys kvantifierande för 

att sedan röra sig mer åt det hermeneutiska hållet. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att 

på ett tillförlitligt, trovärdigt och transparent sätt nå slutsatser, nå ökad kunskap och fördjupad 

förståelse (Krippendorff, 2012). Enligt Bryman (2011) så innefattar innehållsanalysen sökning 

av teman i den data som ska analyseras. De teman som lyfts i förstärks ofta av citat eller 

liknande. Att göra en innehållsanalys innebär att göra materialet mer överskådligt genom att 

systematiskt analysera texten. Detta systematiska sätt att analysera data gör även 

undersökningen mer replikerbar (Bryman, 2011).  

 

4.6 Databearbetning 

Vi valde att bearbeta materialet med inspiration från en innehållsanalytisk ansats. Varje 

intervju transkriberades av den som höll i intervjun. Efter transkribering lästes texterna 

igenom för att sedan kondenseras. Det innebär att vi skalade bort ord och upprepningar såsom 

“eeh”, “mm”, “host”, “skratt” mm. Inför detta steg valde vi att byta intervjuer med varandra. 

Detta för att vi båda ska få en så god överblick över allt insamlat material som möjligt. Efter 

kondenseringsmomentet lyfte vi ut de stycken vi fann relevanta för syftet i studien. Det kallas 

att lyfta ut meningsenheter. Vi gjorde detta genom att markera meningar och stycken som 

utgjorde kärnan för informantens svar. Att koda det nu avskalade materialet var nästa steg i 

processen. Vi gick igenom varje markerat stycke och strök under de ord och kortare meningar 

som vi fann centrala och som utgjorde kärnan i meningsenheten. Vi valde här att båda två gå 

igenom allt material för att noggrant se så att inget viktigt i texten förlorats. Därefter skrev vi 

upp alla markerade ord och meningar på fyra stora pappersark. För att få en tydligare struktur 

så fick varje papper representera en frågeställning. Därefter tog vi ett papper, frågeställning, i 

taget och tillsammans letade efter mönster, likheter och skillnader bland orden. Vi grupperade 

de ord som hörde samman och bildade mönster genom att ge olika ordmönster olika färger. 

Efter ett tag växte olika teman fram bland koderna. Vi gick metodiskt igenom varje papper 

dels tillsammans och dels enskilt för att få fram en så pålitlig och trovärdig analys av texten 

som möjligt. Efter detta moment ställde vi upp tabeller där vi strukturerade upp alla koder 

under subkategorier, kategorier och övergripande teman. Varje kod och subkategori 

markerades i färger för att tydliggöra skillnaden.  
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Ett exempel på hur vi strukturerat upp materialet är Tema: Rollkonflikt → Kategori: 

Konsekvenser av rollkonflikt → Sub-kategori: Positiva konsekvenser → Kod: “Utveckling”, 

“Hittat nya sätt att arbeta”, “Lyhörd på varandra”. Se även bilaga 4 för en komplett 

redovisning av tabellerna. Nästa steg var att sammanfatta och redovisa resultatet av 

intervjuerna. Resultatet från intervjuerna tillsammans med citat redovisas nedan under 

rubriken Resultat.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Utifrån blanketten för etisk egengranskning kommer vi nedan att beskriva hur kraven för etisk 

forskning har uppfyllts. Bryman (2011) beskriver de fyra huvudsakliga etiska principerna. 

Den första är om det finns risk att deltagare kommer till skada, den andra om det förekommer 

någon risk för brist på samtycke, den tredje om studien kan inskränka privatlivet och den 

fjärde och sista om det finns risk för bedrägeri, att materialet manipuleras eller att viktig 

information tas bort (Bryman, 2011). Vi har under hela studien haft dessa etiska principer 

med oss och i följande avsnitt kommer vi gå djupare in på hur de har uppfyllts. För att 

uppfylla informationskravet skickade vi ut ett informationsbrev som innehöll all information 

kring vår studie. I brevet fick informanterna möjlighet att ta del av syftet med studien, de 

frågor vi ansåg att ställa samt information om vad studien ämnade att användas till och hur vi 

kommer att behandla den data vi får in. Vi informerade även personerna om att deltagandet är 

helt frivilligt och att man när som helst under studien kan avbryta sitt deltagande. Eftersom vi 

enbart är ute efter att undersöka upplevelser och åsikter kopplade till roller i arbetslivet, anser 

vi inte att vår studie är av den känsliga karaktären att de kan komma att påverka 

informanterna negativt på ett psykiskt eller fysiskt plan. Efter varje intervju avslutade vi med 

att fråga hur intervjun upplevts och samtliga informanter beskrev en positiv upplevelse.  

I studien är alla informanter anonyma och vid citat refererar vi till respektive intervju. 

Information om anonymitet ingick i informationsbrevet. Vid varje intervjutillfälle 

informerade vi om att vi spelar in intervjun och hur inspelningen kommer att förvaras. Alla 

informanter fick även ta del av sin intervju efter transkribering och ombads återkomma om de 

hade några synpunkter eller frågor. För att försäkra alla deltagarnas anonymitet så används 

inga namn i studien samt citat som kan knytas till informanter har tagits bort. All insamlad 

data används endast för studiens syfte och kommer inte att användas i icke-vetenskapliga 

syften. 
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4.8 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det gäller hur man bedömer innehållet i en 

undersökning (Bryman, 2011). Eftersom vi gör en kvalitativ studie använder vi oss av 

begreppen tillförlitlighet och äkthet för att på så sätt anpassa begreppen till kvalitativ 

forskning. Enligt Bryman (2011) så finns flera sätt att bedöma innehållet i en kvalitativ 

undersökning dessa begrepp är tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet innefattar fyra 

delkriterier:  

• Trovärdighet, vilket motsvarar intern validitet. 

• Överförbarhet, vilket motsvarar extern validitet. 

• Pålitlighet, vilket innebär om resultatet skulle bli detsamma om det gjordes igen. 

• Möjligheten att styrka och konfirmera vilket handlar om hur objektiv studien är.  

För att uppfylla kriterierna ovan har vi gjort följande. För att stärka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet redovisar vi utförligt alla steg i processen. Detta bidrar till 

tillförlitlighet för läsaren där den på en tydligt och strukturerat sätt ska kunna förstå och ta del 

av våra tankar och hur vi gått tillväga under hela forskningsprocessen. Vi eftersträvar att 

uppnå trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera genom 

att visa vilka metoder och tillvägagångssätt vi använt oss av genom att noga dokumentera vårt 

arbete genom hela processen.  Eftersom vår tid var begränsad är forskningsgruppen för 

studien av mindre skala. Det medför att generaliserbarheten för studien är låg. Vårt syfte är 

inte att kunna generalisera resultaten på alla yrkesverksamma socialarbetare. Vi är enbart 

intresserade av att lyfta och beskriva våra studieobjekts upplevelser, åsikter och tankar. 

 

5. Resultat 

Nedan presenterar vi de resultat vi fått fram uppdelat under tre teman. I slutet av varje tema 

presenteras ett sammanfattande stycke där vi beskriver hur vi kopplar resultatet till studiens 

frågeställningar. Under varje tema lyfts en frågeställning, förutom under tema 2 där vi kopplar 

det till två frågeställningar.  
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5.1 Förhållandet mellan rollerna 
I följande avsnitt presenterar vi hur informanterna upplever och beskriver myndighetsrollen 

och hjälparrollen samt informanternas uppfattning av balansgången mellan rollerna. 

5.1.1 Upplevelser av myndighetsrollen. 

Myndighetsrollen och det arbete som är styrt av lagar och regler var tydligt sammankopplade 

i alla informanternas svar. I alla intervjuer var myndighetsrollen förknippad med formalitet 

och lagstiftning. Lagen är det som styr arbetet och myndighetsrollen är den som utför detta 

arbete. “Man jobbar med lagen som stöd helt enkelt. Att man lutar sig mot den och fattar 

beslut utifrån vad lagstiftningen säger” - Informant 1.   

Tydligt var även kopplingen mellan makt och myndighetsroll. Detta var en röd tråd 

genom alla intervjuer. Informanterna beskrev att man i myndighetsrollen besitter en stor makt 

och att myndighetsrollen är den som verkställer beslut. Flera informanter talade även om att 

med myndighetsrollen följer krav. Man har krav ställda på sig samtidigt som man besitter 

rätten att ställa krav på andra. 

“Jag tänker på är att man sitter på en otrolig makt. Man representerar myndighet där man har olika 

krav på sig som myndighetsperson och man har rätt att ställa krav på personen som kommer i kontakt 

med myndigheten” - Informant 5. 

 

5.1.2 Upplevelser av hjälparrollen.  

När vi frågade informanterna hur de upplever hjälparrollen återkom orden motivera, stödja 

och hjälpa flera gånger i alla intervjuer. Informanterna gjorde en tydlig koppling mellan dessa 

ord och rollen som hjälpare. Viljan att hjälpa utgör drivkraften och var något som alla nämnde 

under frågan om hjälparrollen. “Vårt huvudsakliga syfte är ju att hjälpa familjer och inte att 

omhänderta barn.” – Informant 3. 

Informanterna sa även att hjälparrollen handlar om att förstå och bygga relation med 

klienten och att hjälparrollen var extra tydlig i början av relationen mellan klient och 

socialarbetare. Tre av informanterna beskrev hjälparrollen som ett sätt att stötta och ge 

verktyg till klienterna. 

Nästan alla, fyra av fem informanter beskrev att myndighetsrollen är den primära 

rollen vid mer allvarliga ärenden. Vid skarpt läge är det myndighetsrollen som blir central för 

att sedan följas av hjälparrollens mer stöttande och motiverande egenskaper. De beskrev en 
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tydlig ordningsföljd i rollerna. “Man fångar in den via myndighetsrollen men sen börjar man 

jobba med hjälpen.” – Informant 4. 

Den röda tråden genom alla intervjuer var att hjälparrollen var starkt förknippad med 

den motiverande, stöttande och omsorgsfulla delen av socialarbetarens arbete. “Den innebär 

att vara stödjande och hjälpande och få människor att förstå vad som gynnar dom mest” - 

Informant 1. 

Alla informanter lyfte hjälparrollens stora betydelse. Hjälparrollen beskrevs 

genomgående som den centrala rollen i socialt arbete. Majoriteten av informanterna beskrev 

att de sökte sig till yrket just för att de ville hjälpa och att hjälparrollen därför var extra tydlig i 

början av arbetslivet. ”Det är tydligt att hjälparrollen är den roll i arbetet som man önskar lyfta 

och den man vill ska synas. Jag hoppas att hjälparrollen är mer tydlig.” – Informant 5.  

“Ja men det var den jag tänkte på när jag utbildade mig, och även när jag var ny i yrket. Då var det 

hjälparrollen som var focus. Jag tänkte nog mer att jag kunde hjälpa alla och liksom att det räckte på 

nått vis” - Informant 2. 

  

5.1.3. Upplevelsen av balans. 

Samtliga informanter beskrev en tydlig balansgång mellan rollerna och det ordet var 

återkommande i alla fem intervjuer. De beskrev problematiken i att både kunna ge tro och 

tillit samtidigt som man inte vill lova för mycket. 

“Ja att det finns en ambivalens i de här två rollerna. Tänker att det är svårt att vara en person som ska 

inge tillit, allians och respekt samtidigt som jag har väldigt stor makt. Det där tycker jag är lite svårt 

att förena faktiskt” - Informant 1. 

Informanterna beskrev att de sitter på två stolar. Man har två roller som ska fyllas 

men att dessa två inte alltid går ihop. Fyra av informanterna beskrev hur det ofta uppstår 

missförstånd och att det då handlar om att hjälparrollen och myndighetsrollen krockat. Dessa 

fyra beskrev att om man som professionell är otydlig mot klinten leder det till missförstånd. 

De beskrev även att rollerna var svåra att förena, både för dem själva och klienterna. Två av 

informanterna sa att rollkonflikter uppstår när man behöver gå emot det man upplever för att 

det inte finns t.ex. lagstöd. 

“Man sitter där och är väldigt förstående och bekräftar deras situation, men att då samtidigt ta ett 

beslut som inte klienten kanske tycker gynnar dom. Ja då blir det ju en himla dubbel relation” – 

Informant 2. 
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“Det ju naturligtvis en balansgång mellan det här med att man vill så mycket men 

hur mycket ska man göra.” – Informant 3. Svårigheter i balansgången mellan rollerna var det 

som alla informanter nämnde som anledningen till att rollkonflikter uppstår. De beskrev att 

det funnits situationer där de känt en vilja att gå utanför de ramar de har att förhålla sig till. 

Informanterna beskrev svårigheterna i förhålla sig till att man har mandat att tvinga till 

inskränkande insatser som klienterna inte vill ha. Kombinationen att man både vill vara 

omsorgsfull och hjälpande samtidigt som man kan behöva ta beslut mot klientens vilja är det 

som alla informanter beskrev som den svåra balansgången. Informanterna beskrev även att 

trots att dessa roller och balansgången var något som de mycket väl kunde relatera till, så var 

det inte något de reflekterat över i särskilt stor utsträckning. Flera uttryckte att frågorna i vår 

studie väckte tankar och resonemang kring socialarbetarens olika roller som de funnit mycket 

intressanta men som de inte tidigare diskuterat på arbetsplatsen. 

  

5.1.4 Sammanfattning. 

Här förtydligar vi hur vi fått svar på första frågeställningen: Hur upplever socialarbetare 

rollen som myndighetsperson i förhållande till rollen som hjälpare? 

Tydligt var att informanterna upplevde en klar skillnad mellan rollerna samt 

svårigheter att förena dessa. Rollerna var kopplade till olika egenskaper och hade olika fokus i 

arbetet. Alla informanter beskrev hjälparrollen som den centrala rollen. De beskrev även att 

rollerna följde en viss ordningsföljd. Förhållandet och balansgången mellan rollerna 

upplevdes som kluven och ambivalent. De beskrev också att båda rollerna behövs i arbetet. 

  

5.2 Rollkonflikten 

I följande avsnitt presenterar vi varför en rollkonflikt uppstår, känslan av rollkonflikt samt 

klienternas påverkan. Vi presenterar även positiva och negativa konsekvenser av 

rollkonflikter samt olika faktorer som informanterna beskriver, är viktiga för hanteringen av 

rollkonflikter. De lyfter faktorer som kollegornas betydelse, att lära sig vad som är det egna 

ansvaret samt ålder och erfarenhet. 
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5.2.1 Rollkonfliktens påverkan. 

Tre av informanterna sa att rollkonflikter uppstår när en roll tagit över. De beskrev hur den 

ena eller andra rollen kan ta över i arbetet utan att man själv märker det. Informant 1 beskrev 

att hjälparrollen ibland tar över för mycket och att det vid sådana tillfällen uppstått en 

konflikt.   

Alla informanter nämnde att det fanns motsättningar både mellan och i rollerna och att 

det också kan vara en anledning till att en rollkonflikt uppstår. Något som är genomgående i 

alla intervjuer var att de beskrev rollerna som svåra att förena och att det fanns en kluvenhet 

och motsättningar mellan rollerna, en ambivalens mellan dem. Genomgående i alla intervjuer 

beskrev informanterna rollkonflikter som svåra och att de skapar en osäkerhet i yrkesrollen. 

När vi frågade om vilken känsla rollkonflikterna förde med sig vittnade majoriteten av 

informanterna om känslor av obehag och stress. De beskrev att det kändes otroligt tungt och 

att det är lätt att tappa sig själv. Rollkonflikter är ett stressmoment och flera informanter 

beskrev även att de upplevt en känsla av maktlöshet.  “Jo men det är nog ett stressmoment att 

man har kommit ur sin roll. Det är jättesvårt att jobba med människor, det är supersvårt men 

jätteroligt och man får vara på sin vakt.” – Informant 4. 

Informanterna beskrev att rollkonflikterna blir som tydligast vid t.ex. ärenden där de 

vill göra något mer men där de på grund av lagstiftningen och verksamhetens regler inte kan. 

En av informanterna lyfte t.ex. situationer där de tvingas lägga ner en utredning eftersom de 

inte hade tillräckligt med lagstöd men där de samtidigt vet att barnen inte har det bra. “Det 

kan vara så att jag inte har lagstöd och då får jag gå emot vad jag själv känner och tycker.” - 

Informant 2. Detta skapar inre strider mellan rollen som hjälpare och rollen som 

myndighetsperson. 

“Man gör allt vad man kan för att de ska förstå hur viktigt det är. Når man då inte fram på den vägen, 

ja då känns det ju rätt så tomt för mer kan man inte göra om dom inte vill ha hjälp. Då kanske man 

tvingas att lägga ner utredningen trots att man vet att det här barnet har det dåligt men inte tillräckligt 

dåligt för att vi ska kunna gå in med någon annan åtgärd.” – Informant 1 

I intervjuerna så beskrev informanterna hur vissa klienter påverkar dem mer än 

andra. Alla informanter berättade om klienter som på något sätt påverkat dem mer eller 

mindre och att det kan försvåra arbetet. Tre av informanterna sa att det är speciellt svårt om de 

tycker synd om klienterna och att det försvårar balansen mellan rollerna, att kunna vara kall 

och strikt men samtidigt mjuk och förstående.  
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“Vissa människor kryper en under skinnet på olika sätt. Man kan ömma väldigt mycket för vissa 

människor som man bygger en relation till och där måste man vara ganska vaken. För att ömma för 

någon kan ju också stjälpa genom att man går in för mycket i någonting, man kan hjälpa till i något 

man inte ska hjälpa till i man kan ta över för mycket.” – Informant 5. 

 

5.2.2 Konsekvenser av rollkonflikt. 

Tre av fem informanter beskrev positiva konsekvenser som följd av en rollkonflikt. En 

informant beskrev att rollkonflikter bidrar till att man inte blir slentrianmässig i sitt arbete. De 

beskrev alla tre att rollkonflikten bidragit till utveckling, att de har vuxit i sin yrkesroll samt 

funnit nya redskap och hittat nya sätt att arbeta på. “Det här gör ju att man inte blir slentrian 

utan man behöver ju hålla det vid liv hela tiden och diskutera och fundera. Det tänker jag blir 

positivt.” – Informant 3 

Två av fem informanter kunde inte se att rollkonflikter gav några positiva 

konsekvenser. De upplevde att både själva konflikten och konsekvenserna av konflikten är 

negativa. Genomgående för alla informanter var att de beskrev konflikterna som ett 

stressmoment. Rollkonflikten gör det svårt att vara professionell och lätt att man tappar sig 

själv. Risken är att man gör utredningen för stor samt att man tappar klienten eller fråntar 

klienten sitt egna ansvar. En majoritet av informanterna beskrev att vid en rollkonflikt 

upplever de att de jobbar i uppförsbacke och att de då kan känna en maktlöshet. 

“Vi jobbar i en jätteuppförsbacke. Innan vi har fått en relation till våra klienter så har vi en 

jätteuppförsbacke. Det gäller att vi är medvetna om vilken position vi sitter på. Framförallt vi som 

jobbar med barn.” – Informant 5. 

  

5.2.3 Hantering av rollkonflikt. 

När en rollkonflikt uppstår beskrev alla fem informanter att de hanterade den genom att bland 

annat samtala och diskutera med kollegor. Att vara lyhörd för sina kollegor, att våga lyfta om 

man upplever en rollkonflikt, ta hjälp och prata med antingen kollegorna eller någon annan, 

var något som alla beskrev som viktigt. 

Genomgående i intervjuerna sa informanterna att det är av stor vikt att lära sig vad 

som är det egna ansvaret och vad som inte går att ta hand om som socialarbetare. De beskrev 

att det är lätt att själv bli uppäten av alla intryck och att inse att det inte går att hjälpa alla. Två 

av informanterna berättade att man som socialarbetare måste inse att man inte är 
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övermänsklig. “Man vill hjälpa andra och man vill liksom … förändra hela världen men då 

gäller det att man liksom tar ett kliv bakåt och funderar över vad som är min roll i detta” – 

Informant 3. 

“Ja men det är ju från erfarenhet, att jag har jobbat rätt länge och så. I början så gick jag även på 

ganska många nitar då jag inte hade erfarenhet och kanske lovade för mycket just i viljan att hjälpa” – 

Informant 2. 

Tre av informanterna lyfte att ålder och erfarenhet bidrar till att lättare finna sätt att 

hantera dessa konflikter på. Med erfarenhet är det lättare att inse att man inte kan ta hand om 

allt och att inte vara övermänsklig. Det blir också lättare att känna igen vilka situationer som 

kan tänkas skapa dessa motsättningar och konflikter mellan rollerna. 

“Man vill hjälpa till och när man har pluggat färdigt och är ny så vill man komma ut och hjälpa folk. 

Det är väl det som gör att man valt detta arbete, att man är omhändertagande och någon som vill göra 

en förändring. Sen tänker jag att dels med stigande ålder och med stigande erfarenhet så blir man mer 

rutinerad […] och kan mer se vad och vem som ska ta hand om vad. Allt kan ju inte hamna i vårt knä” 

– Informant 3. 

  

5.2.4 Sammanfattning. 
Här förtydligar vi hur vi fått svar på andra frågeställningen: Har de någon gång upplevt en 

konflikt mellan dessa roller och hur påverkar den eventuella konflikten mötet med klienter? 

Samt tredje frågeställningen: Hur hanterar socialarbetaren den eventuella konflikten mellan de 

olika rollerna i mötet med klienter? 

Samtliga informanter beskrev att de upplevt en konflikt mellan rollerna. 

Informanterna sa att det fanns flera orsaker till konflikt men att huvudorsaken till 

rollkonflikterna är en obalans mellan rollerna. Dessa konflikter skapar känslor av stress, 

obehag och en känsla av maktlöshet hos informanterna. På frågan om hur rollkonflikter 

påverkar i mötet med klienter så svarade informanterna att det kan vara positivt så man inte 

blir slentrianmässig och att det skapar reflektion samt nya sätt att arbeta. Rollkonflikten gör 

att informanterna behöver vara på sin vakt och vara lyhörda för varje klient och det gör att 

arbetet inte blir för rutinmässigt.  

Rollkonflikten kan även vara negativt då det finns risk att tappa fokus i utredningen i 

och med att rollkonflikten tar över. Risken är då att utredningen tillskrivs för stort utrymme 

och att socialarbetaren börjar glida iväg och utreda områden som initialt inte var aktuella. 
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Informanterna beskrev att om man börjar ömma för mycket för klienten så är det även en risk 

att man fråntar klienten sitt ansvar. Informanterna beskrev även att de tror att klienterna 

upplever det är svårt att hantera socialarbetarens två roller, rollen som den stöttande och 

maktrollen. Informanterna menade att det blir en väldigt splittrad bild för klienten att 

socialarbetaren både ska vara den som de bygger ett förtroende och tillit till samtidigt som de 

vet att socialarbetaren sitter på denna myndighetsposition med makten att ta beslut. De här två 

rollerna skapar en oro och svårigheter i relationen, tror informanterna.  

Alla informanter beskrev att kollegorna fyller en viktig roll i hanteringen av en 

rollkonflikt. De hanterar konflikten genom att samtala, diskutera och fundera tillsammans 

med kollegorna. Informanterna beskrev även att det är av stor vikt att lära sig vad som är ens 

eget ansvar och inte. De hanterar konflikten genom att lära sig hur man avgränsar och genom 

att inse att man inte kan hjälpa alla, även om man önskar så.  Informanterna beskrev att ålder 

och erfarenhet är en viktig aspekt i att kunna hantera en rollkonflikt. De två informanter som 

arbetat längre berättade att de genom åren fått erfarenhet och att de på så sätt blir lättare att 

hantera eller förhindra rollkonflikter. 

  

5.3 Makt 

I det här avsnittet presenteras först informanternas negativa känsla av makt samt svårigheter 

med maktutövning. Sedan presenteras även upplevelser av hjälpande makt och dess positiva 

inverkan samt möjligheter med hjälpande makt. I slutet av avsnittet presenteras varför man 

bör hantera makt samt hur hanteras makten.  

 

5.3.1 Negativ makt. 

“Makt är ett negativt laddat ord. [...] Makt kan missbrukas och göra andra människor väldigt 

illa” – Informant 1. Alla informanter beskrev att makten upplevs som något negativt och att 

klienterna många gånger hamnar i ett maktunderläge. Vid frågan vad de tänkte på när vi sa 

makt så var det genomgående en negativ känsla från alla informanter. Återkommande var att 

de upplever makten som svår att hantera och att den skapar en känsla av skam och skuld hos 

klienterna. 
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Informanterna beskrev att makten gör arbetet svårare och att det skapar ett motstånd i 

arbete med klienterna. Tre av informanterna sa att de inte gillar makten som finns i 

yrkesrollen och att det ger en negativ känsla och en obalans gentemot klienterna. “Jag tänker 

att jag vill ju vara den här hjälparen, jag vill inte vara den här maktpersonen som pekar med 

hela handen. Det känns inge kul”- Informant 4. 

I alla intervjuer så beskrevs känslan av makt i förhållandet till klienterna som negativ 

på vissa nivåer. Det som beskrevs då var en dubbelhet och en splittring för klienterna. Två av 

informanterna sa att det upplever att makten skapar obalans i rollerna och att makten i 

myndighetsrollen ofta tolkas som negativ utifrån klientens perspektiv. Återkommande ord i 

intervjuerna är obalans, maktkamp och splittring. 

Informanterna underströk också hur viktigt det är att ständigt informera klienterna om 

alla steg i utredningsprocessen. De menade att genom att kontinuerligt informera klienten om 

varför man gör som man gör och vad som kommer hända härnäst så minskar man obalansen i 

maktförhållandet mellan socialarbetaren och klienten. 

“Innan vi fått en bra relation till våra klienter så har vi en stor uppförsbacke framför oss. Det är 

superviktigt att informera, informera, informera. vad ska vi göra, hur går vi tillväga. För vi har en 

otrolig uppförsbacke och den är dryg.” – Informant 5.   

  

5.3.2. Hjälpande makt. 

När vi frågade om makt och hjälparrollen så svarade alla informanter att de inte riktigt tänkt 

på att makten kan vara något bra eller hjälpande men att makt kopplat till hjälp känns 

betydligt mer positivt. De sa att vid första tanken upplevdes ordet makt som negativt. Tre av 

informanterna sa sedan att makten kan användas som ett verktyg att hjälpa om den används på 

rätt sätt. 

“Har ju vi makten att liksom erbjuda olika typer av hjälp och kunna plocka fram olika verktyg så där 

har vi ju makt i en positiv bemärkelse för där har vi makt att erbjuda klienterna hjälp och sen är det ju 

upp till klienten om den vill ta emot den eller inte men där tänker jag att makt är positivt” – Informant 

4. 

I alla intervjuer sa informanterna att makten användas för att stötta och på så sätt blir 

den något positivt. Informanterna beskrev de möjligheter som finns för att hjälpa klienter 

genom makten. I intervjuerna berättade informanterna att makten kan göras mindre genom att 

använda makten mer hjälpande.  
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Informanterna beskrev hur makten kan användas som ett verktyg för att ge tillbaka 

makt till klienterna och på så sätt använda makten till något positivt. Genomgående i alla 

intervjuer var att makten beskrevs som en möjlighet till stöd om den används på ett hjälpande 

sätt. 

 

5.3.3 Hantera makten. 

På frågor kring hur man kan hantera makten så svarade nästan alla informanter att bemötandet 

var det viktigaste och att då ha respekt och vara medveten om sitt bemötande och hur man 

uppfattas av klienten. Två av informanterna nämnde hur betydelsefull symbolisk makt kan 

vara och att det kan vara av vikt hur man till exempel klär sig eller hur man använder 

kroppsspråket. 

“Hur jag bemöter människor t.ex. genom ett mer lågaffektivt bemötande kan man ju säga. Att man har 

en respektfull attityd och en god intoning helt enkelt i mötet. Hur jag uttrycker mig och så. Mitt 

kroppsspråk, det finns ju mängder med signaler som jag ger i mötet med mina klienter” – Informant 1. 

Tre av informanterna beskrev hur man måste hitta en balans i makten och att man då 

kan hamna på samma nivå, de beskrev att det som kan hjälpa är att skapa en trygghet för 

klienten till exempel platsen där man träffas. 

“Jag behöver inte sitta och göra mig själv större än vad jag är. Men självklart känner dom av det, jag 

tror främst att det yttrar sig i de första samtalen. Men också att man kan mötas på andra ställen än 

socialkontoret. Speciellt med ungdomar, man kan gå och sätta sig på ett fik eller man kan gå till 

skolan eller gå hem till dem” – Informant 5. 

Två av informanterna pratade om att makten kan används för att visa att man menar 

allvar och som en motivation till förändring för klienterna. De beskrev makten som en hjälp 

när alla medel används, att då kunna gå in och ta beslut eller att hota om att ta beslut beskrivs 

som svårt men ibland nödvändigt. 

“Ibland behöver man gå in och vara myndig och säga att det här inte funkar och bestämma att man 

måste göra på annat sätt. Man kan ju motivera och funkar inte det får man hotivera på något sätt. … 

och i slutändan får man gå in med tvångslagstiftningen” – Informant 3. 

 

5.3.4 Sammanfattning. 
Här förtydligar vi hur vi fått svar på fjärde frågeställningen: Hur uppfattar socialarbetaren att 

makten i myndighetsrollen påverkar hjälparrollen och hur påverkar det mötet med klienter? 
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Framförallt upplevde informanterna en negativ känsla kring makt. Makten bidrar till 

att arbetet blir svårare och att det skapar ett motstånd i arbetet med klienterna. Om de däremot 

ser makten ur en hjälpande kontext så upplevdes den som mer positiv. De kunde då se de 

möjligheter makten ger att hjälpa och beskrev att makten då kan fungera som ett verktyg att 

ge tillbaka makt till klienterna. I mötet med klienterna upplevde informanterna att bemötandet 

spelar stor roll. Det blir därför viktigt att hitta en balans i makten för att hamna på samma 

nivå. Informanterna beskrev att man kan använda makten på olika sätt för att motivera 

klienterna.    
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6. Avslutning 
 

6.1 Diskussion och teoretisk analys 

Under detta avsnitt följer diskussion och teoretisk analys. I den teoretiska analysen har vi 

utgått från de tre teman som presenterades i resultatdelen, vilket var förhållandet mellan 

rollerna, rollkonflikten och makt. Sedan relaterar vi dem till teorier, valda begrepp samt 

studiens frågeställningar.  

 

6.1.1 Förhållandet mellan rollerna.  

Resultatet visar att alla informanterna beskrev att det upplever en tydlig skillnad mellan 

rollerna. De fyller olika funktioner i arbetet, de beskrevs olika och de följer även en viss 

ordningsföljd där myndighetsrollen är den primära vid allvarligare ärenden och hjälparrollen 

kommer i ett senare skede. Myndighetsrollen var starkt förknippad med lagstiftningen och den 

mer formella delen av arbetet. Hjälparrollen å andra sidan var förknippad med den 

motiverande och stödjande delen av arbetet. Det blev därför tydligt i resultatet att dessa två 

rollerna existerar och att det finns skillnader mellan rollerna. Forskaren Billquist (1999) lyfter 

i sin artikel socialarbetarnas dubbla roller. Hon beskriver att socialarbetaren å ena sidan har en 

genuin önskan om att hjälpa de människor som söker sig till socialförvaltningen, samtidigt 

som de måste förhålla dig den byråkratiska, regelstyrda, normstyrda och kontrollerande delen 

av arbetet. Denna dubbelhet skapar ambivalens, menar hon (Billquist, 1999). Känslan av 

ambivalens bekräftade även informanterna i vår studie och de beskrev att denna ambivalens 

skapar rollkonflikter. 

I intervjuerna blev det även tydligt att det är hjälparrollen socialarbetarna belyser 

starkast. Hjälparrollen är den roll som de framförallt ville identifiera sig med. I artikel Identity 

work through Support and Control (2009) lyfter forskaren Svensson detta. Hon beskriver att 

socialarbetare är personer som ser sig själva med viljan att göra gott för andra och att det 

rättfärdigar de kontrollerande handlingar som de utför i det vardagliga arbetet. Strävan efter 

att vara en god människa som utför bra handlingar är anledningen till att människor söker sig 

till socialt arbete, menar Svensson (2009). I likhet med det som forskaren Svensson beskriver 

så beskrev informanterna i vår studie att hjälparrollen var den roll man vill ska vara tydlig utåt 

och även den som utgjorde grunden till varför man valt yrket. Myndighetsrollen fick inte 
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samma betoning som hjälparrollen. Det bekräftas även i författaren Days artikel (1979). Han 

beskriver där att socialarbetare tenderar att betona sin hjälparroll och tona ner den 

kontrollerande delen av arbetet (Day, 1979).  

Vi är av uppfattningen att dessa roller och de dilemman som kommer med rollerna inte 

är något som diskuteras i särskild stor utsträckning, varken inom socionomutbildningen eller 

på arbetsplatsen. Forskaren Billquist (1999) skriver i sin avhandling att man kan ställa sig 

frågan hur pass medvetna socialarbetare är om denna kluvenhet i arbetet. De vill väl i sitt 

arbete men begränsas av disciplinen (Billqvist, 1999). Informanterna i vår studie beskrev att 

de inte reflekterat särskilt mycket över dessa roller och deras betydelser för arbetet och 

socialarbetarens egna yrkesidentitet. Alla kände väl igen känslan av en rollkonflikt och kunde 

tydligt beskriva utmaningarna och skillnaderna i rollerna men trots det uttryckte flera av 

informanterna att de inte talat särskilt mycket om det tidigare. Även Svensson (2009) lyfter i 

sin artikel att de etiska dilemman som rollerna skapar sällan diskuteras i arbetet trots att det är 

där relationer, traditioner och identiteter konstrueras (Svensson, 2009).  

 

6.1.2 Rollkonflikten. 

Alla våra informanter beskrev hur de upplevt rollkonflikter i arbetet. För att förstå 

uppkomsten av dessa så har vi använt oss av Foucaults maktteori. Foucault analyserar 

samhället utifrån pastoralmakt. Vi har på samma sätt använd hans teori och applicerat den på 

dagens samhälle och på så sätt analyserat vad informanterna berättat.  

Utifrån Waring & Lafif (2018) tolkningar av Foucault så använder de pastoralmakt i 

beskrivningen av makt över individen och gruppen. De menar att Foucault utvecklar 

begreppet för att påvisa hur vissa aktörer påverkar individer och grupper i samhället. De 

tolkar det som att Foucault beskriver begreppet pastoralmakt genom kyrkans makt i samhället, 

där man genom bikten hos kyrkoherde fick förlåtelse och på så sätt blev påverkad av kyrkans 

makt och de rådande normer som styr (Waring & Latif, 2018). Vi tror att begreppet 

pastoralmakt kan hjälpa oss förstå rollkonflikter hos socialarbetare. Vi tänker att man i dagens 

samhälle kan se socialarbetaren som kyrkoherden. Att bikten likställs med en klient som ber 

om hjälp och stöd. I intervjuerna beskrev informanterna hur svårigheter uppkommer mellan 

rollerna när de å ena sidan vill hjälpa och kan se lösningar och å andra sidan inte har lagstöd 

för att bevilja till exempel en insats. Vi tror att på samma sätt som pastoralmakt beskriver hur 

kyrkan och staten fick makt över människor genom kyrkoherden. På samma sätt får 
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socialarbetaren makt över klienterna i dagens välfärdsstat. Här tror vi att socialarbetare 

hamnar mitt emellan kraven från staten och kraven från klienterna. Där måste socialarbetaren 

dels följa den lagstiftning som finns som myndighetsperson och dels se till klientens behov i 

hjälparrollen. I situationer där de inte går att hitta balans mellan rollerna beskriver 

socialarbetarna att de hamnar i en rollkonflikt. På samma sätt ser vi att kraven på att följa 

normer och lagstiftning tar bort en del av handlingsutrymmet hos socialarbetarna vilket vi tror 

kan förstärka rollkonflikten.  

Samtliga informanter hade vid något tillfälle upplevt en rollkonflikt. För att förstå hur 

en rollkonflikt kan uppstå och hur den påverkar i mötet med klienten så har vi använt oss av 

Foucaults maktteori där begreppet styrkeförhållande ingår. Styrkeförhållande betecknar 

maktrelationen mellan en människa och en annan, eller en grupp och en annan. För att förstå 

och se makten menar Hörnqvist (1996) i en tolkning av Foucault att man bör precisera på 

vilket sätt styrkeförhållandena förhåller sig till varandra i varje unik situation. Alltså för att 

förstå makten måste man förstå dess kontext samt på vilket sätt ena parten har ett maktövertag 

(Hörnqvist, 1996).  

Foucault skriver själv så här kring makt i boken Sexualitetens historia – viljan att veta. 
”makt inte är någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter 

gå sig ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer; 

samt att, maktrelationerna inte är utanförstående i förhållande till andra typer av relationer (ekonomiska 

processer, bekantskapsförhållanden, sexuella relationer) utan att de är inneboende i dem ” (Foucault, 

2002). 

Vi tar med oss Foucaults sätt att se på makt för att på så sätt kunna se makten i 

socialarbetarrollen ur fler perspektiv. Vi tror att det är viktigt att inte se makten som ensidig 

utan förstå den som Foucault säger som rörlig och föränderlig. I intervjuerna beskrevs en 

obalans mellan rollen som myndighetsperson och rollen som hjälpare samt hur den obalansen 

påverkar i mötet. Informanterna tog specifikt upp obalansen i myndighetsrollen i mötet med 

klienterna. Vi tror att det kan ses utifrån ett styrkeförhållande. I styrkeförhållandet mellan 

socialarbetare och klient tror vi att övertaget oftast ligger hos socialarbetaren. Vi tror att det 

övertaget kan leda till att obalans skapas. Vi tolkar det som att informanterna till viss del 

reflekterar kring sitt maktövertag. Dock inte hur det kan höra ihop med rollkonflikternas 

uppkomst. Vi tror att styrkeförhållande som finns mellan socialarbetare och klient kan ge 

insikt till obalansen i dess relationen. Med det menar vi att genom att se och diskutera varje 
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unik relation mellan klient och socialarbetare tror vi man se faktorer så som annars förblir 

oreflekterade. Vi tror det är viktigt att som socialarbetare reflektera kring vad som orsakar 

maktövertaget i en rollkonflikt och på så sätt hitta vägar till balans. I hanteringen av 

rollkonflikter tror vi att det är nödvändigt att inte bara se konsekvenserna av obalansen utan 

själva kärnan till att de uppstår. Att kunna förstå varför det finns en rollkonflikt och på så sätt 

lyfta den och jobba med den tror vi är avgörande för hantering av rollkonflikter. 

När det uppstår en rollkonflikt finns det olika sätt att hantera den. Författaren Björk 

(2016) beskriver just att det finns några delar som kan underlätta arbetet för socialarbetaren. 

Hon lyfter vikten av god kunskap, erfarenhet och utbildning för att kunna förena rollerna 

(Björk, 2016). Informanterna i vår studie är av varierad ålder och de som har längre livs- och 

arbetserfarenhet lyfte just att ålder och erfarenhet bidragit till att det blivit lättare att hantera 

konflikterna. Inför studien funderade vi kring om det finns ett samband mellan längre 

arbetserfarenhet och upplevelsen av färre rollkonflikter. Detta var dock ingenting som 

informanterna kunde bekräfta. De menade snarare att oavsett hur länge man arbetat så uppstår 

det fortfarande situationer där rollkonflikter skapas men konflikterna blir som sagt lättare att 

hantera och det blir lättare att känna igen situationer som kan tänkas skapa dessa konflikter. 

Informanterna beskrev även att erfarenheten bidrar till att lära sig se vad som är det egna 

ansvaret och vad som inte är det. Vi tänker att det är en mycket viktig kunskap då vi tror att 

det annars är lätt att man tappar fokus kring vad det är som faktiskt är uppdraget. Vi tror att 

det är lätt att man i början av ens arbetsliv tar på sig allt för mycket och att det i sig kan skapa 

motsättningar mellan rollerna och därmed rollkonflikter.  

Utbildning och kunskap är viktigt då människorna som söker sig till 

socialförvaltningen ofta befinner sig i svåra och komplexa situationer (Björk, 2016). Vikten 

av att ha goda kollegor är något som våra informanter lyfte. De beskrev att det är viktigt att 

man är lyhörd för varandra och att man vågar lyfta svårigheten när de upplever att man 

hamnat i en rollkonflikt. Vikten av arbetskamrater är något som även Björk beskriver. Hon 

menar att det är viktigt att man har stöd i sin arbetsroll, både på ett personligt plan och på ett 

strukturellt plan (Björk, 2016).  

Vi tänker oss att rollkonflikter inom socialt arbete är ett fenomen som kommer fortsätta vara 

aktuellt i framtiden. Billquist (1999) skriver i sin avhandling att dessa två roller kommer bli 

ännu svårare att kombinera i takt med samhällsutvecklingen, det hårdnande klimatet och den 

organisatoriska utvecklingen. Det kommer bli svårare att förena den administrativa delen av 
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arbetet med den hjälpande delen (Billquist, 1999). Därför tror vi att det är av stor vikt att man 

pratar och diskuterar kring rollkonflikter på alla nivåer i organisationerna. 

 

6.1.3 Makt.  

När vi frågar om vad ordet makt frambringar för tankar och känslor sa alla informanter att 

makt är ett negativt laddat ord. Makt är dock en oundviklig del av det sociala arbetet. Vi anser 

att det därför är viktigt att reflektera kring vad makten inom socialt arbete innebär i stort. 

Forskarna Sakamoto och O. Pitner (2005) menar att social kontroll baserat på de ojämna 

maktförhållandet till klienterna, är något som socialarbetare motvilligt velat erkänna. Trots det 

så är denna sociala kontroll något som varit väl inbyggt i socialt arbete ända sedan starten av 

professionen (Sakamoto & O. Pitner, 2005). Baserat på vår egen erfarenhet och på 

informanternas svar, så tänker vi att man som socialarbetare framför allt gärna vill se sig själv 

som en person som arbetar för att hjälpa och stötta dem som är utsatta i samhället. Tanken på 

att vi har en socialt kontrollerande funktion och ska fungera som vägvisare för hur samhällets 

medborgare ska agera, känns mer främmande. I Svenssons (2010) artikel tar hon upp Foucault 

och Hasenfeldts syn på socialarbetare. Svensson beskriver att de beskriver att socialarbetarens 

roll är att berätta vad som är rätt och peka i önskad riktning. Svensson tolkar att Foucault och 

Hasenfeldt menar att syftet med socialt arbete är att skapa normalitet och bedöma hur 

avvikelser ska åtgärdas. Det sociala arbetets roll blir att hjälpa människor till normalitet och 

skapa ett samhälle med stark sammanhållning där alla individer strävar i samma riktning 

(Svensson, 2010). Vi tänker att det därför är viktigt att man som socialarbetare och som en del 

av människobehandlande organisationer kritiskt funderar och diskuterar vad som faktiskt är 

det mer övergripande syftet med vårt arbete. Denna kritiska diskussion borde även ingå i alla 

utbildningar kopplade till socialt arbete. Vi tror att det annars är lätt att man bortser från att se 

vilken stor makt vi sitter på och vilket stort inflytande vårt arbete har, både för samhället i 

allmänhet och individen i synnerhet.  

Forskaren Day (1979) lyfter frågan om orden “hjälp” och “kontroll” börjat blandas 

ihop eller om ordet “hjälp” börjat få en destruktiv bibetydelse (Day, 1979). Utifrån våra 

informanters svar tolkar vi det som att hjälp och kontroll har kopplats samman. Informanterna 

beskrev att makt knutet till hjälp inte upplevdes lika negativt som makt i sig själv. Forskaren 

Svensson (2010) beskriver hur makt och hjälp hör ihop så här: Caring power utförs med 

vänlighet. Hjälpen definieras av vad som kan tänkas vara bäst för klienten och därigenom ge 

honom/henne ett bättre liv, dock på villkoret att klienten följer de råd som ges av hjälparen, 
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socialarbetaren (Svensson, 2010). Svensson (2002) beskriver i en tidigare artikel att löftet 

kommer med vissa krav om att klienten ska göra som hjälparen säger och på så sätt bli hjälpt. 

Betoning ligger i hur socialsekreterare och klienter tar olika ställning gentemot varandra och 

att det sociala arbetet blir beroende av hur dessa ställningar tolkas av parterna. Svensson 

menar att människor som är i behov av hjälp kan många gånger känna sig manade att göra 

som hjälparen säger, samt att följa de krav som hjälparen ställer. Det leder i sin tur till att 

hjälpen bli villkorad och i många fall en typ av maktutövning (Svensson, 2002). Svensson 

(2009) skriver även i en annan artikel att det sociala arbetet inom organisationen inte bara 

handlar om att göra gott för andra, utan det handlar även om att utöva makt och inflytande i 

andras liv. Socialarbetaren erbjuder hjälp men bara på de villkor som socialtjänsten är beredda 

att ge den (Svensson, 2009). I intervjuerna beskrev informanterna att makten som finns i 

hjälparrollen ses som positiv. Makten sågs även som ett sätt att ge klienterna verktyg att ta 

makten över sina liv. Något som vi reflekterat kring är hur alla informanter ser den hjälpande 

makten som positiv. Ingen av informanterna lyfte hur den hjälpande makten även är villkorad 

och att även den är en form av maktutövning. Precis som Svensson beskriver i sina artiklar så 

tror vi att även den hjälpande makten kan skapa ett maktunderläge för klienten. I intervjuerna 

berättade informanterna att de använder sin makt för att hjälpa klienterna. Vi vill reflektera 

vidare kring vad som är att hjälpa och om hjälp även kan innebära kontroll? Svensson (2009) 

beskriver att det lätt kan uppstå ett antagande om att socialt arbete alltid nödvändigtvis 

innebär att “göra gott” oavsett vad socialarbetaren faktiskt gör. Detta gör det möjligt för 

socialarbetare att utföra kontrollerande handlingar och ändå bli betraktade som en hjälpare 

(Svensson, 2009). I Svenssons artikel från 2002 beskrivs hur man utifrån forskaren Frys 

studie kan se behandling och insatser som både hjälp och kontroll. Hon belyser där hur något 

kontrollerande kan upplevas som hjälpande och hur något hjälpande kan ses som kontroll. 

Svensson betonar här vikten att komma ihåg att dessa begrepp kan ses ur flera perspektiv och 

att socialarbetare hjälper sina klienter men också bestämmer på vilket sätt hjälpen ska utföras 

(Svensson, 2002). Vi tror att hjälpen bör ses som dubbel då den å ena sidan kan ge klienten 

makt och verktyg men å andra sidan kan ta makten ifrån klienten. Vi tror att problematiken i 

hjälpande makt ligger i att den ofta är oreflekterad. I intervjuerna såg alla informanter den 

kontrollerande makten som problematisk men den hjälpande som positiv. Vi tror att den dolda 

makt som finns i hjälpande makt på så sätt kan vara mer problematisk. Svensson (2010) 

problematiserar detta också och beskriver hur socialarbetare rättfärdigar kontrollerande 

handlingar genom att istället se kontroll som ett verktyg för att göra livet bättre för klienterna. 

Svensson har intervjuat socialarbetare inom kriminalvården och de lyfter i sina berättelser att 
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kontroll är ett sätt att stötta klienterna (Svensson, 2010). Vi tolkar att Svensson menar att 

socialarbetare tenderar att förminska fokus från kontrollen i sig och istället belysa kontrollen 

ur en stöttande och hjälpande kontext. Vi känner igen detta sätt att se på kontroll och makt 

utifrån intervjuerna i vår studie. Vi tror därför att hjälp och kontroll går hand i hand och att 

grunden i de rollkonflikter som uppstår mellan myndighetsrollen och hjälparrollen handlar om 

balansen mellan hjälp och kontroll.  

Vi fann det även intressant att undersöka hur socialarbetare använder makten i arbetet. 

Vilken funktion fyller makten och på vilka olika sätt kan socialarbetaren använda makten som 

ett verktyg? Informanterna beskrev att makten kan användas för att motivera klienterna till 

förändring. En informant uttryckte att makten kan vara ett verktyg för att först motivera och 

om det inte går får man “hotivera”. När man försökt på alla sätt kan det ibland bli nödvändigt 

att hota om sanktioner för att motivera klienten i rätt riktning. Forskaren Bar-On (2002) 

beskriver just detta hur makten kan användas som en resurs i arbetet. Han ger exemplet att 

socialarbetaren kan säga till ett föräldrapar att om ni inte slutar missköta ert barn så kommer 

vi att omhänderta det. Oavsett om socialarbetaren faktiskt kan omhänderta barnet eller inte så 

räcker det med att föräldrarna tror att socialarbetaren har den makten (Bar-On, 2002). Vi 

tolkar detta som ett exempel på hur socialarbetare kan använda sin makt för att “hotivera” 

klienten till en positiv förändring.   

 

6.2 Slutsats  
 

6.2.1. Studiens hållbarhet och relevans. 

Vi anser att vår studie är relevant då den lyfter ett ämne som vi inte upplever belysts i särskilt 

stor utsträckning under utbildningen men som under praktik blivit påtaglig. Vi uppfattar det 

som att dessa roller utgör en stor del av socialarbetarens identitet och finner det därför 

märkligt att det inte talas om dem mer. Vi fick vår förförståelse bekräftad under studiens 

gång, vilket indikerar att detta är något värt att belysa. Det är däremot viktigt att påtala att vår 

studie enbart innefattar fem intervjupersoner vilket innebär att resultatet inte går att 

generalisera. Den här upplevelsen av rollkonflikter går därför inte att tolka som allmängiltig 

hos socialarbetaren men vi vågar tro att det finns fler socialarbetare som någon gång upplevt 

denna typ av rollkonflikter och dilemman i sitt arbete. 
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Under rubriken Datainsamlingsmetod diskuterar vi för och nackdelar med att bygga 

studien på intervjuer eller fokusgrupper. Vi anser att studien även hade kunnat genomföras 

med fokusgrupper och att det hade varit intressant att se om svaren varierat sig beroende på 

om socialarbetarna från svara enskilt eller i grupp. Det hade varit intressant att se om 

socialarbetarna beskrivit rollerna eller makten på något annat sätt när andra socialarbetare 

suttit med och lyssnat. Vi hoppas att socialarbetarna vågade vara lite mer ärliga med sina 

upplevelser i och med att det bara var vi i rummet.  

 

6.3 Avslutande reflektioner 

Vi har genom den här studien fått insikt i socialarbetares komplexa arbete. Vi har fått mycket 

av vår förförståelse bekräftad dock har även nya kunskaper framkommit. Vi har insett hur 

viktigt det är att ha ett kritiskt förhållningssätt till makten som ingår i socialt arbetet. En annan 

insikt är att man behöver belysa dessa etiska dilemman i större utsträckning än vad som görs 

idag. Vi blev positivt överraskade av att alla informanter upplevde intervjuerna som givande 

och ett tillfälle till reflektion.  

Vi tror att det finns utrymme att utveckla studien vidare med ett större urval så att 

resultatet kan bli mer generaliserbart. Vi tror även att det vore intressant att undersöka hur 

synen på rollerna och upplevelsen av rollkonflikter påverkas och förändras genom 

arbetslivserfarenhet. Det hade då varit intressant att göra en jämförande studie med 

socialarbetare som är nya inom yrket och socialarbetare som arbetat en längre tid. För att då 

till exempel ta reda på vilka faktorer som förändrar uppfattningen av rollerna. Ett annat 

exempel på hur man skulle kunna utveckla vår studie är genom att undersöka hur klienterna 

uppfattar socialarbetarens dubbla roller. Vår studie baseras på de professionellas perspektiv, 

därför skulle det vara intressant att även se klientens perspektiv. Ett tredje exempel på hur 

man skulle kunna utveckla studien är att intervjua socialarbetare från olika enheter för att se 

om de upplever dessa roller och rollkonflikter på olika sätt samt om någon enhet upplever 

rollkonflikter i större utsträckning än någon annan och i så fall varför. 

Detta examensarbete har på många sätt varit utvecklande. Vi har utmanat våra egna 

förförståelser och därigenom varit tvungna att själva reflektera kring vår syn på rollerna. Det 

har gett oss mer kunskap och nya perspektiv på socialarbetaryrket. Det är något som vi tror 

och hoppas att vi kommer ha god nytta av när vi själva ger oss ut i arbetet.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor 
 

Projekttitel: C-uppsats i Socialt arbete.  

Student/studenter: Ida Fahlvik & Siri Simonsson Lindberg 

Handledare: Peter Nilsson     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 
på forskningspersonerna?  
  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 
till liv)? 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  X 



 
 

51 
 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 
exempel ett register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

8 Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 
• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande 
person betraktas som personuppgifter, även om de är 
kodade eller krypterade.  
• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några 
känsliga personuppgifter och heller INTE deltagare som 
tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 
beroendeställning till den som genomför studien, 
behöver inte någon ansökan till Forskningsetiska 
nämnden vid Högskolan Dalarna göras.  
• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID 
anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds 
till: dataskydd@du.se 

  X 

 
             

  Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Vi utgår från fyra teman som formulerats utifrån frågeställningarnas innehåll 
och syfte. Under varje rubrik står den bakomliggande frågeställningen. 
 
  
Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
• Vad har du för tidigare arbetserfarenheter? 
• Vilken utbildning har du i botten? 
• Varför ville du bli socialarbetare, tror du? 

- Fanns det något särskilt skäl till att du valde detta yrket? 
  
  
1.   Förhållandet mellan rollerna 
Hur upplever socialsekreterare rollen som myndighetsperson i förhållande till rollen som 
hjälpare? 
  
Stödord: Myndighetsroll, Hjälparroll, Samspelet, Framträdande. 
  

• När jag säger myndighetsroll, vad tänker du/ni då? 
- Med begreppet myndighetsroll syftar vi på den roll man antar i det arbetet som 

socialsekreterare utför där lag och regelverk styr. Vi syftar på de 
myndighetsutövande arbetsuppgifter som bland annat innebär beslutsfattande, 
som styr vilken hjälp klienten får och som styr bestämmandet av klientens 
skyldigheter och rättigheter.  

 
• När jag säger hjälparroll, vad tänker du/ni då? 

- Med begreppet hjälparroll syftar vi på den roll som socialarbetare har i det 
stöttande och motiverande arbete med klienter. Här är omsorg och det 
vårdande arbetet i fokus bortsett från verksamhetens krav och kriterier.  

 
• Hur ser du på dessa roller i ditt arbete? 

- Är någon mer framträdande än den andra? 
- Är det någon av rollerna som faller dig mer naturligt? 

 
• Vilken roll anser du är viktigast i arbetet? 

- På vilket sätt? 
- Varför tror du att den rollen är mer viktig? 
-  I vilka situationer är denna roller mer viktig? 

 
• Finns det några situationer där de olika rollerna är mer framträdande? 

- Vilken typ av situationer? 
- Varför är någon mer framträdande, tror du/ni? 
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2.   Konflikt i rollerna 
Har de någon gång upplevt en konflikt mellan dessa roller och hur påverkar den eventuella 
konflikten mötet med klienter? 
  
Stödord: Rollkonflikt, Myndighetsroll, Hjälparroll, Mötet, Klient. 
  

• När jag säger rollkonflikt mellan myndighetsrollen och hjälparrollen, vad tänker du/ni 
då? 

- Varför? Beskriv 
• Tror du att det kan uppstå en konflikt mellan myndighetsrollen och hjälparrollen och 

kan du/ni i så fall ge ett exempel? 
-  I vilken situation upplevde du/ni konflikten? 
- Varför tror du/ni att den har uppstått? 

 
  
  
3.   Hantering av konflikt 
Hur hanterar socialsekreterare den eventuella konflikten mellan de olika rollerna i mötet med 

klienter? 
  
Stödord: Hantering, Konsekvenser, Bättre/sämre sätt, Konflikt pos./neg., Konsekvenser 
pos./neg. 
  

• Om en rollkonflikt uppstår hur hanterar du/ni den då? 
- Beskriv dina/era tankar 
- Ge ett exempel på när detta har hänt. 

• Tror du/ni att en sådan konflikt kan få några konsekvenser i mötet med klienten? 
- På vilket sätt? 
- Beskriv en situation? 
- Hur påverkar det dig/er? 
- Hur tror du/ni att det påverkar klienten? 

• Finns det bättre och sämre sätt att hantera en rollkonflikt på, tror du/ni? 
- Varför? Utveckla. 

• Upplever du/ni rollkonflikter som positiva eller negativa? 
- Varför? Utveckla. 

• Upplever du/ni konsekvenserna av en rollkonflikt som positiva eller negativa? 
- Varför? Utveckla. 

  
  
4.   Maktaspekten i rollerna 
Hur uppfattar socialsekreterarna att makten i myndighetsrollen påverkar hjälparrollen och 
hur påverkar det mötet med klienter? 
  
Stödord: Makt och myndighetsroll, Makt och hjälparroll, Gestaltas, Situationer. 
  

• Vad tänker du/ni på när jag säger makt? 
•  När jag säger makt och myndighetsroll, vad tänker du/ni då? 

- Beskriv dina/era tankar kring det? 
- Upplever du/ni någon typ av makt i myndighetsrollen, beskriv. 
- Berätta om en situation. 
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•  När jag säger makt och hjälparroll, vad tänker du/ni då? 
- Beskriv dina/era tankar kring det? 
- Upplever du/ni någon typ av makt i hjälparrollen, beskriv. 
- Berätta om en situation. 

• Hur upplever du/ni att makten i mötet mellan socialsekreterare och klienten yttrar sig? 
- På vilket sätt? Ge exempel 

• Kan makt påverka mötet mellan socialsekreterare och klient? 
- Varför tror du/ni att det är så? 
- I vilken situation? 
- Vad kan du/ni göra för att påverka makten i mötet? 

• Finns det några situationer där makten är mer tydlig? 
- Vilka situationer? 
- På vilket sätt är makten mer tydlig i dessa situationer? 

 

 

Bilaga 4 - Tabell över resultat  
 

 

Tema Förhållandet mellan rollerna   

Kategorier Upplevelsen av MR Upplevelsen av HR  

Subkategorier: MR och lagen 
 

HR definieras av att hjälpa och stötta 
HR centrala rollen 

Koder: - Lagstiftning som styr väldigt mycket 
- Lagar och skyldigheter 
- Jobba med lagen som stöd  
- Fatta beslut utifrån lagstiftningen 
- Kan lagen  
- Myndighetsrollen är den som 
bestämmer 
- Besluten verkställs 
- Stöd av lagen 
- Mandat när det gäller 
- Rätt att ställa krav 
- Representerar en myndighet 
- Krav på sig i myndighetsrollen 
 
 

- Motivera  
- Stödja 
- Motiverande 
- Stö 
- Motivera 
-Vilja hjälpad 
- Hjälpa alla 
- Hjälpa klienten göra saker själva 
- Huvudsyfte att hjälpa 
- Hjälpa 
- Vägleda 
- Hjälpa  
- Stötta 
- Vägleda 
- Vägleda 
- Hjälpa 
- Få människor att förstå vad som gynnar dom 
- Bygga upp relation 
- Bemöta och förstå 
- Förstärka personen 
- Känna in 
- Få klienten till insikt 
- Vara lyhörd 
- Ge verktyg 
- Vilja att hjälpa 
- Vilja förändra 
- Hjälparrollen, därför jag utbildade mig 
- Hjälparrollen central när ny i yrket 
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- Hjälparrollen, därför jag har arbetet 
- Inte tappa hjälparrollen  
- Vill inte vara maktperson 
- Hjälparrollen central 
- Hoppas hjälparrollen är mer tydlig 
- Hoppas hjälparrollen syns mer 
- Hjälparrollen mer central och myndighetsrollen 
mindre 

 

 

 
Tema: Rollkonflikt      

Kategori: Rollkonfliktens 
påverkan  

Konsekvenser av 
rollkonflikt 

 Hantering av 
rollkonflikt 

 

Sub- 
kategori: 

Varför uppstår en RK? 
Känslan av RK 
Klienter påverkar  
Balansgång mellan 
roller  

Positiva konsekvenser  
Negativa konsekvenser 

Kollegornas 
betydelse 
Lära sig vad som 
är mitt ansvar 
Ålder och 
erfarenhet 

  

Koder: - Ambivalent  
- Sitter på två stolar 
- Komplext  
- Ambivalens i rollerna  
- Sitter på två stolar  
- Kluvenhet 
 - Ambivalens i rollerna 
stort ansvar 
- HR vill bevilja men finns ej 
grund, då blir det myndighetsroll 
- Risk att lova för mycket 
- Gå emot vad jag vill  
- Tydliga motsättningar  
- Problem mellan rollerna 
- Jobbigt när inte upplever stöd i 
hjälparrollen 
- Vissa människor kryper under 
skinnet  
- Hjälparrollen tagit över 
- Missförstånd  
- Inte tydlig i sin roll  
- Ömmar för vissa  
- Inte ha lagstöd 
- Risk att man gör utredning för 
stor 
- Ta ifrån klienten något 
- Inte lätt 
- Svårt att släppa 
- Känna obehag  
- slitsamt  
- Stressande 
- Maktlöshet 
- Jobbigt och svårt  
- Känns jobbigt  
- Obehagligt  

-- Få den hjälp man har rätt att få 
- Balans mellan stödjande och 
myndighetsrollen 
- Styrning om det ska bli rättvist 
- Positivt att ha båda 
- Bidrar till att inte bli slentrian 
- Redskap att hjälpa 
- Fånga in klienten vid 
myndighetsrollen, sen jobba med 
hjälparrollen 
- Lyhörd på varandra 
- Utvecklas 
- Hitta nya sätt att arbeta 
- Växer 
- Jobbar i motvind 
- Känns tomt 
- Rollkonflikt är mest negativt 
- Konsekvenserna negativa 
- Svårt att skapa en god relation 
- Risk att man fråntar klienten sitt 
ansvar 
- För mycket myndighetsroll, risk 
att tappa klienten 
- Svårt att vara professionell 
- Svårt att vara myndighet 
 

- Kollegorna hjälpa 
varandra 
- Hjälpas åt 
- Diskutera och fundera 
- Våga ta upp 
- Kollegor 
- Hjälpa varandra i 
möten 
- Bolla med någon  
- Diskutera 
- Ta hjälp 
- Inte vara 
övermänsklig  
- Inte ta hand om allt  
- inte bli uppäten själv  
- Man kan inte ta hand 
om allt 
- Ålder och erfarenhet 
- Brukar känna inom 
mig vid konflikt 
- Viktigt att grotta i sitt 
eget 
- Förutsäga konflik 
-Erfarenhet hjälper 
- Ålder och erfarenhet  
- inte bli slentrian 
- Använda mig av min 
livserfarenhet 
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- Inte kul  
- Obehagligt 
- Stressad 
- Känns dryg 
- Lätt att tappa sig själv 
- Stressmoment 
- Vissa människor påverkar en 
mer 
- Olika människor påverkar olika 
- Framförallt svårt när man 
jobbar med barn 
- Svårt om man tycker synd om 
klienterna 
- Svårt att jobba med människor 
- Vara kall och strikt men 
samtidigt mjuk och visa att man 
ömmar 
- Tvingas lägga ner utredning 
trots att barn far illa 
- Mandat att tvinga till insatser 
de inte vill ha 
- Inskränkande i människors liv 
- Ramar att förhålla mig till men 
vill ibland gå utanför 
- Bollning mellan rollerna 
- Balans mellan rollerna 
- Omsorg och behandlande 
samtidigt som beslut ska tas 
- Balansgång 
- Inte krama om skjuta framför 
sig 
- Inte omfamna klienten utan 
skjuta dem framför mig 

 

 

 
Tema: Makt         

Kategori Negativ Makt   Hjälpande makt   Hantera Makten   

Subkategori: Negativ känsla  
Svårigheter i makt 

Positiv makt 
Möjligheter med makt 

Hur hanteras makten  
Varför hantera makt  
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Koder: - Negativt ord  
- Dominerar  
- Negativ klang  
- Negativ känsla 
- Skam och skuld 
- Känns inte kul  
- Tycker inte om makt  
- MR blir stopparroll inte 
kul 
klienter i underläge  
- Frihet inskränks pga 
makt 
- Är båda rollerna, därför 
svårt 
- Makt i myndighetsrollen  
- Makt kan gå fel  
-  Frånta klinterna sitt 
ansvar 
- Splittrat för klienterna  
- Missbrukas  
- Jätte uppförsbacke  
- Stelt  
- Myndighetsförakt  
- Obalans  
- Makt är svårt  
- Maktkamp 

- - Verktyg att hjälpa  
- Positivt och stärkande  
stödjande och hjälpande  
- Socionomer vill vara goda, 
vill hjälpa 
- Makt att hjälpa  
- Hjälpande makt 
- Kan vara positivt  
- Makt att hjälpa folk  
- Position att hjälpa 
- Ge klienter mer makt i sina 
liv  
- Fixa saker som hjälper folk  
- Använder makten för att 
hjälpa  
 

- Lågaffektivt bemötande 
- Respektfull attityd  
- God intoning  
- Medveten om makten i 
rollen  
- Symbolisk makt  
kroppsspråk  
- Hitta balans  
- Medveten om makten 
- Samma språk  
- Samma nivå  
- Respekt för makten 
- Inte ta ifrån makten från 
klienten  
- MR för att läxa upp 
- Uppsträckningssamtal  
- Mötas på rätt ställen  
- Skydda barnen 
- Vi vet vad som är bäst  
- Förebyggande  
- Barn far illa då MR 
- Svänger fram och tillbaka  
- Trygghet är viktigt  
- Aldrig utnyttja makten 

  

 


