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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur makt och maktrelationer beskrivs 

och teoretiseras i forskningen mellan socialsekreterare och klient med fokus på klientens 

beskrivningar. Denna studie är en integrativ och kvalitativ forskningsöversikt med en 

abduktiv ansats, där 29 tidigare studier har tematiserats och analyserats med hjälp av maktens 

fyra ansikten. Studien påvisar att maktbegreppet är ett komplext och svårdefinierat begrepp. 

Studien visar hur makten kan betraktas utifrån maktens fyra ansikten inom det sociala arbetet 

i mötet mellan klienten och socialsekreteraren. Vidare diskuteras rekommendationer gällande 

maktaspekten för det sociala arbetet utifrån olika studier samt rekommendationer för fortsatt 

forskning. Det är viktigt att klienternas perspektiv, såsom upplevelsen av makt och kontroll, 

tas upp angående deras möte med de professionella. Eftersom mötet och relationen mellan 

socialsekreterare och klient är en av de grundläggande faktorerna för ett bra samarbete är 

studier som denna viktiga att genomföra. Studien påvisar även hur viktigt det är att 

uppmärksamma maktobalansen, detta för att kunna medföra en medvetenhet hos de 

professionella inom socialt arbete om den påverkan och upplevelse som klienterna erfar av de 

ojämlika maktrelationerna. 
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ABSTRACT  

The purpose of this research review is to examine how power and power relations are 

described and theorized in research between social worker and client, focusing on the client's 

descriptions. This study is an integrative and qualitative research review with an abductive 

approach where 29 previous studies have been thematized and analyzed by means of the four 

dimensions of power. This study demonstrates that the concept of power is a complex and 

difficult concept to define. The study shows how power in social work can be viewed with the 

perspective from the four dimensions of power in the interaction between the client and the 

social service worker. Furthermore the study discusses different recommendations regarding 

the power dimensions in social work based on various studies and recommendations for 

further research. It is important that the clients' perspective, such as the experience of power 

and control, is noticed regarding their encounters with the professionals. Since the encounter 

and the relationship between the social service worker and the client are one of the main 

factors for a good collaboration studies like these are important to conduct. The study also 

shows the importance of bringing awareness to the imbalance of power, to thenceforth bring 

awareness to the professionals of social work about the impact and experience which clients 

experience in unequal power relations.  
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FÖRORD  
 

“Blessed are those who give without remembering.  

And blessed are those who take without forgetting”.  

/Bernard Malzer 

 

“Sickan” och “Dynamit-Harry” hade en plan och trots att det inte gick exakt enligt planen 

lyckades vi bli klara med uppsatsen, med det vill vi tacka vår handledare; Björn Johansson, 

som inte gav upp hoppet om oss samt som gav oss många synpunkter och mycket stöd under 

processens gång.  

 

Vi vill även tacka vår nära och kära som har stått ut med klagomål och diskussioner gällande 

makt och andra ämnen denna studie nämner. Vi är tacksamma för ert stöd och er uppmuntran.  

 

Dessutom vill vi tacka varandra för att ha utstått denna prövande tid som har hjälpt oss att 

utvecklas både som människor och blivande socionomer. Vissa perioder har varit mer tuffa än 

andra speciellt när motivationen har dalat, men det har även lett till intressanta diskussioner 

och tankar. I slutändan lyckades vi slutföra studien som vi hade planerat från början.  

 

“Develop an attitude of gratitude, 

 and give thanks for everything that happens to you, 

 knowing that every step forward is a step toward  

achieving something bigger and better than your current situation.” 

/Brian Tracy 

 

 

Tack till alla som hjälpte oss! 

 

 

Örebro, 2015-01-01 

 

Emina Botonić 

Katri Ylikorpi 
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INLEDNING 
I Sverige finns det en grundläggande princip att alla ska ha rätt till ett socialt skyddsnät för att 

individen ska ha trygga förhållanden, vilket uttrycks i 1 kapitlet, 2 §, andra stycket 

Regeringsformen (1974:152, RF); “Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 

välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten”, men även i 1 kapitlet, 

1 § Socialtjänstlagen (2001:453, SoL); “Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”. Det kan däremot finnas vissa krav till 

dessa skyddsnät, och även kontrollmekanismer. Staten kan sägas inneha en strukturell kontroll 

i och med övervakning av medborgarna med hjälp av olika kontrollmekanismer såsom 

skattedeklaration, arbetsmoral, regler och lagar. Enligt Rose (1999, i Gilbert & Powell, 2009) 

har sociala policyn som utförs genom olika institutioner befolkningens “välmående” och 

sociala sammanhållning som målsättning. Vidare inverkar sociala policyn även samtidigt i 

individers beslut i vardagen och kontrollerar därmed deras handlingar. 

 

I socialt arbete kan det tänkas att kontroll förekommer genom de processorienterade 

arbetssätten med blanketter, bedömningsinstrument och behovsprövningar i och med att dessa 

kräver ett visst handlingsmönster, och avviker en från dessa kan det innebära sanktioner för 

klienten. Exempelvis att klienten missat att fylla i en ruta i blanketten eller att klienten inte 

passar in i myndighetens bedömningsmall. I Sverige är tvångsvård av individer berättigat i 

och med att staten anser sig ha rätten att bestämma att en person är i fara för sig själv eller 

andra, eller att denne är i risk i sin hemmasituation. Detta implementeras med hjälp av lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag (1988:870) om vård 

av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt Svensson (2002) är idén om att motivera 

missbrukare till att lämna missbruket en form av övertalning om förändring i en riktning mot 

normalitet. Socialt arbete är enligt Svensson (2002) alltid inriktat mot normalitet, och är alltid 

ambitionen oavsett om normaliteten är begränsad av lagstiftning eller normer. Vidare 

fortsätter Svensson (2002) och menar att oavsett vilken form av socialt arbete det handlar om 

ser man alltid samma “caring power”, som innefattar både exklusion och inklusion, både hjälp 

och kontroll. de Boer och Coady (2006) hävdar att barnavårdsutredningar i sin tur inte enbart 

behöver ha en social kontrollfunktion utan kan inbegripas av goda relationer mellan 

socialsekreterare och klient. Barnavårdsutredningar är känslomässigt laddade och är enligt 

Pecora (1989, i de Boer & Coady, 2006) genomsyrade av en maktobalans som privilegierar 

socialsekreterare och lämnar klienten i en utsatt position. Klienten inom socialt arbete kan 

därför tänkas ha en utsatt position, då denne är under statens kontroll och övervakning samt i 

en mer sårbar position då det ställs krav på klienten som denne måste uppfylla. 

Socialsekreteraren däremot innehar en position med mer makt i och med att denne kan utöva 

myndighetsutövning, vilket enligt 3 § Äldre Förvaltningslagen (1971:290 ÄFL) är “utövning 

av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, 

avskedande eller annat jämförbart förhållande”.  

 

Olika studier påvisar att klienter känner sig kontrollerade i mötet med socialsekreteraren och 

handläggningsprocessen eller att de upplever att de inte har någon kontroll (Marttila, 

Whitehead, Canvin & Burström, 2010; Dumbrill, 2010; Buckley, Carr & Whelan 2010). Det 

förekommer även beskrivningar av att klienterna upplever att de inte har makten att påverka 

besluten i deras liv och att socialsekreteraren fattar besluten (Ylvisaker, 2013; Marttila et al., 

2010; Anderson 2001). I Knei-Paz studie (2009) uttrycker klienter som lever på ekonomiskt 

bidrag däremot att de hade positiva erfarenheter vid kontakt med socialtjänsten exempelvis 

socialsekreterare som visar värme och genuinitet.  I en studie utförd av Boer och Coady 

(2006) framkommer det av klienter inom barnavårdssystemet, både unga och föräldrar som 
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hade positiva erfarenheter, att socialsekreteraren i dessa fall använde sig av en “soft, mindful 

and judicious use of power”, vilket underlättade processen. Det finns dock klienter som 

beskriver psykosociala effekter såsom maktlöshet (kontrollerad och beroende), stigmatisering 

och skam, exkludering och hopplöshet (Marttila et al., 2010). Det framkommer även i Marttila 

et al. (2010) att andra studier av Gunnarsson (1993), Starrin och Kalander Blomqvist (2001) 

och Underlid (2007) har noterat liknande psykosociala konsekvenser. I Drolet och Sauve-

Kobyleckis studie (2006, i Tregeagle & Mason, 2008) rapporterade flera socialsekreterare att 

LAC (Looking After Children) begränsade tiden för att interagera med klienterna. Vidare var 

författarna bekymrade över hur den enformiga, stigmatiserande och hotfulla naturen av 

utredningar undertryckte deltagande och ledde till situationer där klienter ljög eller var tysta. 

Medan i Wheelaghan och Hills studie (2000, i Tregeagle & Mason, 2008) indikerade på det 

motsatta där unga individer beskrev ett större deltagande. 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda aspekter anser vi att det finns en problematik inom socialt 

arbete, en ojämn maktfördelning mellan klient och socialsekreterare, vilken orsakar 

svårigheter både för socialsekreterare och klienter. Denna ojämna maktfördelning kan ses i 

samhället i form av den position medborgaren har gentemot staten, och denna position blir 

ännu tydligare då medborgaren blir en klient och är i behov av hjälp. Klienten kan bli 

utlämnad eftersom kontrollen och makten ligger hos någon annan, då den andre har makten 

att bestämma hur och vilken samt i vilken omfattning hjälp som erbjuds eller ges. Detta anser 

även Svensson (2002) som beskriver att socialsekreterare har i syfte att hjälpa klienter, men 

att socialsekreteraren väljer i vilken riktning hjälpen ges och i vilken form. Då den aktuella 

forskningen angående klienternas erfarenheter och upplevelser av socialsekreteraren och 

socialtjänsten inte har ett tydligt fokus på makt i relationen mellan klient och socialsekreterare 

har vi valt att sammanställa en forskningsöversikt om klienternas beskrivningar av makt. I de 

studier som har sammanställts framkommer även att det råder brist på teoretiska förklaringar 

till makten i relationen mellan klient och socialsekreterare och därför har vi valt att granska 

vår sammanställning av studier med hjälp av maktens fyra ansikten. Vi anser att en 

forskningsöversikt skulle kunna ge en mer överskådlig bild av klienternas beskrivningar och 

upplevelser av makt i mötet med socialsekreteraren utifrån klientens perspektiv. Vi anser även 

att det är viktigt att uppmärksamma maktobalansen och medföra en medvetenhet inom socialt 

arbete om den påverkan och de upplevelser som klienterna får erfara av de ojämlika 

maktrelationerna. De professionella inom socialt arbete bör sträva efter att införskaffa sig mer 

kunskaper gällande alla aspekter inom yrket, men även använda sig av flera olika perspektiv 

för att på så sätt utvecklas i sin professionalitet. Därför är det viktigt att klienternas perspektiv 

tas upp angående deras möte med de professionella såsom upplevelsen av makt och kontroll. 

 

SYFTE 
Syftet med denna forskningsöversikt är att med utgångspunkt i maktteori och det som brukar 

benämnas som maktens fyra ansikten undersöka hur makt och maktrelationer kommer i 

uttryck i forskningen i relationen mellan socialsekreterare och klient, utifrån klientens 

perspektiv.  

 

AVGRÄNSNINGAR  

I forskningsöversikten har vi fokuserat på och därmed avgränsat oss till klienternas 

beskrivningar av kontakt eller mötet med socialtjänsten och socialsekreteraren. Med 

socialsekreterare menas de som har befogenhet för myndighetsutövning, förbereder och 

föredrar ärenden inför socialnämnd, utreder ärenden enligt SoL, LVU och LVM samt 

verkställer beslut. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER; MAKT 
I detta avsnitt kommer begreppet makt att definieras samt analysverktyget; maktens fyra 

ansikten, som kommer användas i denna studie. 

 

Ordet makt är ett stort, diffust och kontroversiellt begrepp som kan komma till uttryck i olika 

sammanhang. Till exempel anser Mathiesen (1982) att makt inte är något abstrakt och isolerat 

fenomen samt att makt oftast maskeras på olika sätt, vilket författaren uttrycker som att 

makten har maskerats genom att den blivit sedd; 1) utifrån, 2) ideologiskt, 3) ovanifrån, 4) 

som byråkrati och 5) som strukturtvång. Pettersson (1987) menar dock på att makt ”inte 

finns” då begreppet makt är ett abstrakt tankehjälpmedel. Samhällsvetenskapliga maktbegrepp 

innefattar olika definitioner såsom makt som en egenskap där den ena parten är mer eller 

mindre ”mäktig” eller makt som en relation där makt karaktäriseras av relationen emellan 

olika aktörer. Enligt Daudi (1987) finns det två perspektiv i maktens diskurs; 1) det 

konservativa som ser makten ”utövandet av en nödvändig och legitim auktoritet” och 2) det 

radikala där makt ses som ett ”medel för missbruk och förtryck av de mänskliga 

möjligheterna” (Daudi, 1987, s.169). Båda dessa perspektiv anser att makt är ett medel för 

kontroll och med detta kan makten ses som ett tvångsinstrument för dominans och repression. 

Flera har försökt att definiera begreppet makt, till exempel är Max Webers definition att; 

”makt är en eller flera människors möjligheter att genomdriva sin vilja i det sociala 

umgänget, och detta även om andra deltagare i det kollektiva livet skulle göra motstånd” 

(Weber, 1971, s. 53 i Engelstad, 2006, s. 23). Däremot definierar Robert A. Dahl makt när ”A 

has power over B to the extent that he can get B to do something B would not otherwise do” 

(Dahl, 1957, s. 202f). Även Lukes (1974, i Svärd, 1982) beskriver att makt är då A kan 

påverka B att agera mot sina egna intressen. Å andra sidan påstår Foucault (1980, i Hörnqvist, 

1996) att makt förekommer i alla relationer och är inte någonting som individen förvärvar, 

fråntas eller delas utan makt utövas från olika håll i en ständig samverkan av ojämlika och 

rörliga relationer. Dessutom finns det olika källor till makt såsom lagstiftning, status, 

tillhörighet av en organisation/profession, utbildningsnivå, kunskaper, etnicitet, språk, fysisk 

styrka och så vidare (Sandström, 2008) och enligt Engelstad (2006) blir makten synlig i 

interaktioner, språk, symboler, normer och förväntningar. Skau (2007, s. 36) påpekar också att 

”…makt inte bara [är] relevant för varenda mellanmänsklig relation, det är också 

värdeneutralt. Makt behöver inte utövas för att existera; den består i själva möjligheten att ’få 

sin vilja igenom’ ”. Då det finns ett flertal olika definitioner av begreppet makt har vi i denna 

forskningsöversikt valt att utgå ifrån maktens fyra ansikten, som även används som 

analysverktyg. Maktens ansikten kan även kallas för ansatser och dimensioner, vilket vi också 

använder i denna forskningsöversikt. 

 

ANALYSVERKTYG; MAKTENS FYRA ANSIKTEN 
MAKTENS FÖRSTA ANSIKTE 

Inom den endimensionella maktansatsen, vilken främst har utvecklats av Robert Dahl och 

Nelson Polsby, innefattar makten en förmåga att handla (Lukes, 2005). Vidare utgår denna 

ansats från att makt kan ses med fördel vid beslutsfattande, detta då det finns möjlighet att se 

vilka individer eller grupper som har mer makt i samhället vid en direkt konflikt där det finns 

subjektiva intressen mellan olika parter. Dahl (1957, s. 202f) uttrycker i sin artikel; ”The 

concept of power” en föreställning om makten som ”A has power of B to the extent that he 

can get B to do something that B would not otherwise do”, det vill säga, A har makt över B i 

den mån han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra. Denna ansats fokuserar 

även enligt Lukes (2005) på det iakttagbara handlandet vid beslutsfattande om nyckelfrågor 

där det finns en iakttagbar konflikt eller iakttagbara subjektiva intressen. Därmed är fokus på 
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beteendet, göra och deltar, enligt Gaventa (1982, i Pettersson, 1987) som menar att detta 

synsätt på makt anser att människor handlar på basis av medvetet missnöje i ett öppet system 

antingen på egen hand eller via ledare. Frånvaron av deltagande i den politiska arenan eller 

inaktivitet ses inte som ett politiskt problem utan denna politiska tystnad ses som ett samtycke 

till den politiska ordningen. Denna makt kommer i uttryck genom enkla och lättbegripliga 

mekanismer såsom politiska resurser i form av röster, arbeten och inflytande som de politiska 

aktörerna råder över och hur väl de utnyttjar dessa i maktspelet genom personlig erfarenhet 

eller effektivitet (Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987). 

 

MAKTENS ANDRA ANSIKTE 

Den tvådimensionella ansatsen som utvecklats av Bachrach och Baratz bygger vidare på den 

endimensionella ansatsen men menar på att det finns ”två ansikten” av makt. Det första 

ansiktet är att makt speglas i konkreta beslut eller aktualiseras ihop med beslutsfattandet och 

det andra ansiktet är att makten även innehas av de som medvetet eller omedvetet skapar eller 

förstärker hinder för att potentiella frågor som det finns subjektiva intressen om tas upp i 

politiken (Bachrach & Baratz, 1962). Denna ansats menar att en acceptabel maktanalys 

undersöker både beslutsfattande och icke-beslutsfattande. Det bör vidare finnas en iakttagbar 

konflikt mellan A och B, antingen öppen eller dold. Om det inte finns en konflikt råder det en 

konsensus om den rådande fördelningen av värden, och det är då omöjligt med icke-

beslutsfattande (Bachrach & Baratz, 1962). Ett centralt element inom denna enligt Bachrach 

& Baratz (1962) är ”mobilisering av partiskhet”, vilket är de värderingar, åsikter eller 

institutionella procedurer (spelregler) som systematiskt verkar till förmån för andra eller till 

andras bekostnad. Enligt Bachrach och Baratz (1963) är makt alla former av framgångsrik 

kontroll i vilken A får B att foga sig. Det finns en makttypologi över dessa former av kontroll, 

men de anser däremot bara en av dessa former som ”makt”, den som får människor att foga 

sig genom hot om sanktioner. Makttypologin består av tvång, inflytande, auktoritet, styrka 

och manipulation (Bachrach & Baratz, 1963). Tvång innefattar att A får B att foga sig genom 

hot att beröva eller beröva honom något vid en direkt konflikt. Vid inflytande får A utan att ta 

till hot B att ändra beteendemönster. I en situation vid auktoritet fogar sig B för att denne 

anser att det är förnuftigt antingen på grund av att befallningen anses legitim eller för att den 

är resultatet av en legitim process. Vid styrka kan A nå sina mål fastän B vägrar att foga sig 

genom att ta ifrån B valet mellan att foga sig och inte göra det. Manipulation innefattar 

däremot att B fogar sig utan att veta varifrån kraven kommer eller av vilken sort de är 

(Bachrach & Baratz, 1963). Den tvådimensionella maktens mekanismer kan ses i 

”mobilisering av partiskhet”, vilket innefattar att politiska aktörer försöker utöka sina 

politiska resurser genom att ha dominansen i maktspelet enligt Gaventa (1982, i Pettersson, 

1987), detta innefattar både beslutsfattande och icke-beslutsfattande. Icke-beslutsfattande kan 

komma att exemplifieras med att ta till tvång eller hot om sanktioner. Det kan även komma i 

form av en norm, prejudikat eller regel för att trycka ned ett hot eller möjligt hot, detta med 

hjälp av symboler (ex. kommunist). Ett fjärde sätt är att skapa nya hinder eller symboler för 

att förhindra motståndarna att vidga konfliktens utbredning (Gaventa, 1982, i Pettersson, 

1987). Makten kan även omfattas av inte lika tydliga handlingar enligt Gaventa (1982, i 

Pettersson, 1987) och kan komma i uttryck i så kallade ”beslutslösa beslut”, den första 

processen utvecklas ur institutionell passivitet eller av de oförutsedda följderna av successiva 

beslut. En annan process är ”lagen om förväntade reaktioner” där B i en situation inte ställer 

några krav på A då B är rädd att A ska ta till sanktioner mot B (Bachrach & Baratz, 1963). 

 

MAKTENS TREDJE ANSIKTE 

Lukes (2005) beskriver att de två första dimensionerna av makt som utgår ifrån att en aktuell 

konflikt är nödvändig för makt inte ger tillräckliga förklaringar då han anser att de har 
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förbisett att den mest effektiva och lömska formen av makt är att se till att sådana konflikter 

inte uppkommer överhuvudtaget. Vidare kritiserar Steven Lukes (2005) de två första 

dimensionerna av makt då dessa antar att då det inte finns ett missnöje råder det konsensus. 

Detta är inte en acceptabel förklaring då den mest suveräna makten kan förhindra människor 

från att ha missnöjen genom att förändra människors uppfattningar på ett sådant sätt att de 

accepterar den rådande sociala ordningen. Lukes (2005) menar på att de har uteslutit ett falskt 

eller manipulerat konsensus. Lukes föreslår en tredje dimension av makt som tar hänsyn till 

att makten kan förekomma i det dolda och som kan få människor att foga sig undermedvetet. 

Detta sker inte bara av individuella aktörer och innefattar inte enbart beslutsfattande utan kan 

även ske av socialt strukturerade och kulturella beteendemönster av kollektiva aktörer och 

institutioner (Lukes, 2005). Vidare behöver det inte råda en konflikt mellan A och B utan en 

latent konflikt, antingen öppen eller dold. Lukes (2005, s. 37) definierar makt som ”A 

exercises power of B when A affects B in a manner contrary to B’s interests”. Gaventa (1982, 

i Pettersson, 1987, s. 38) säger att för att se maktmekanismerna bakom denna ansats behöver 

individen ”lokalisera de maktprocesser bakom uppbyggnaden av de meningar och mönster 

som får B att handla och tänka annorlunda än han kanske annars skulle göra, till A:s fördel 

och B:s nackdel”. Dessa medel kan innefatta sociala myter, symboler och språk samt hur 

dessa formas och manipuleras. Det kan även innefatta informationsförmedling, vad som 

överförs och hur, men även hur makten till den dominerande och dominerade ges social 

legitimitet. Enligt Gaventa (1982, i Pettersson, 1987) menar Lukes att dessa maktprocesser 

kan ta direkt iakttagbara former, tankekontroll kan utövas genom informationsstyrning och 

socialiseringsprocessen. De kan även ske genom indirekta medel och Gaventa (1982, i 

Pettersson, 1987) syftar på psykologiska anpassningar till maktlöshetens situation. De 

maktlösas föreställningar kan ändras som en anpassning i och med att de har erfarit ständiga 

nederlag gentemot de dominerade. Denna anpassning kan de maktlösa hålla fast vid, inte av 

rädsla för de dominerade utan på grund av den maktlöshet de känner oavsett de dominerades 

ställning. Denna maktlöshet kan kännetecknas av ödestro, självförakt eller överdriven 

likgiltighet om ens egen situation. Det kan även kännetecknas av en större tendens för att 

internalisera A:s värderingar för att undgå den subjektiva känslan av maktlöshet (Gaventa, 

1982, i Pettersson, 1987). 

 

MAKTENS FJÄRDE ANSIKTE 

Maktens fjärde ansikte hävdas vara Michel Foucaults maktdiskussion, i vilken ”makt är inte 

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

händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer” (Foucault, 1980, refererad i Hörnqvist, 1996, s. 28). Inom denna ansats anses inte 

makten som en förmåga som kan innehas av en individ eller flera som i de föregående 

ansiktena utan makten är istället en relation mellan människor, en relationell makt (Hörnqvist, 

1996).  Foucault konstaterade enligt Börjesson och Rehn (2009), att makt inte enbart har en 

repressiv funktion utan har även produktiv kraft, och att makt är ett namn på hur samhället 

producerar effekter, både negativa och positiva. Enligt Hindess (1996) menade Foucault på att 

utövandet av makt kräver en viss frihet, och menar på att de som är föremål för maktutövning 

är fria i den form att de är fria att göra motstånd, vilket innefattar att maktrelationer är 

instabila, otydliga och föränderliga. Om det inte finns möjlighet till motstånd finns det inga 

maktrelationer. Vidare utmärks maktmekanismerna i denna ansats av att de finns i olika 

former av redskap, tekniker och processer, men även att maktmekanismerna kan ses i de små 

detaljerna (Hindess, 1996; Foucault, 2003). Foucault diskuterade hur makt kan framträda i 

olika former och tekniker och en av dessa är den disciplinära makten, i vilken individerna är 

på samma gång föremål och verktyg för maktutövningen (Foucault, 2003).  Inom den 

disciplinära maktutövningen finns det tre grundprocesser. Den första är den hierarkiska 
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övervakningen, en relationell makt som upprätthåller sig själv genom sina egna mekanismer, 

till exempel panoptikon där individer beter sig som om de var övervakade hela tiden 

(Foucault, 2003). Den andra är den normaliserande sanktionen som differentierar och 

hierarkiserar och den tredje är examinationen som förenar de två först nämnda. I 

examinationen görs makten osynlig och subjekten blir till objekt, vilket innebär att individen 

kan beskrivas och analyseras och jämförelsesystem kan beskriva grupper och uppskatta 

avvikelser men genom examineringen förvandlas varje individ även till ett fall, som är ett 

kunskapsobjekt och fokus för makt (Foucault, 2003). En annan maktteknik inom denna ansats 

är power/knowledge som syftar till den makt som används för att disciplinera individer, och 

göra dem till kontrollerbara subjekt, maktteknikens uppgift är att få individer att internalisera 

dessa discipliner. Enligt Foucault är varje kunskapsuttalande en del av en maktteknik som har 

som mål att göra kunskapen tillåten, legitim och nyttig (Börjesson & Rehn, 2009). Biomakt i 

sin tur är en extrem form av maktteknik som utövar sin makt över både individer och 

befolkning, en form av kontroll från staten att skapa en sund befolkning (Börjesson & Rehn, 

2009). Detta möjliggörs av styrningskonsten governmentality som är de institutioner, 

processer, tekniker som tillåter utövandet av en makt med befolkningen som måltavla, och har 

politisk ekonomi som primär kunskapsform och säkerhetsapparater som maktmedel 

(Foucault, 2008). Enligt Börjesson och Rehn (2009) utgör governmentality hur statsmakten 

har spridit ut sig i samhället och är mer närvarande, samt att den har trängt sig in i det privata 

livet. Vidare att vi föds in i system i vilka vi blir indoktrinerade att acceptera olika kontroll- 

och adaptionsmekanismer. 
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METOD   

I detta avsnitt kommer metoderna gällande arbetsprocess, litteraturanskaffning, tematisering 

och etik att beskrivas och diskuteras. 

 

Denna studie är en integrativ forskningsöversikt, vilket enligt Booth, Papaioannou och Sutton 

(2012) kombinerar både teoretiskt och empiriskt material i översikten för att förstå ett 

fenomen samt olika metoder. Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka 

maktrelationen mellan klient och socialsekreterare och därför var det lämpligt att översikten 

innefattade både teoretiskt och empiriskt material. Detta innebär att studien är uppbyggd på en 

abduktiv ansats* (Danermark, 2003), där forskaren pendlar mellan teori och empiri för att 

stegvis låta förståelsen växa fram, vilket betyder att vi har tolkat och kategoriserat de tidigare 

utförda studierna. Dessutom är detta en kvalitativ* (Booth et al., 2012) studie, eftersom vi har 

tolkat vårt empiriska material som består utav tidigare studier. För att denna studie lättare ska 

kunna kontrolleras och upprepas har vi detaljerat beskrivit vår arbetsprocess samt 

argumenterat för våra egna tolkningar med hjälp av citat och maktens fyra ansikten. 

 

LITTERATURANSKAFFNING  
Denna studie har utgått ifrån syftet, vilket är att med utgångspunkt i maktteori och det som 

brukar benämnas som maktens fyra ansikten undersöka hur makt och maktrelationer kommer 

i uttryck i forskningen i relationen mellan socialsekreterare och klient, utifrån klientens 

perspektiv. Detta syfte har operationaliserats i tidigt skede samt brutits ned till passande 

sökord både på engelska och svenska såsom: client’s experience, power, social work, control, 

socialarbetare, maktutövning, makt, welfare recipients och med flera. Sökningarna ledde till 

10 666 träffar. Samtliga träffar titelgranskades och 10 537 artiklar exkluderades på grund av 

att de inte handlade om ämnesområdet eller på grund av att de var dubbletter. Exempelvis 

valdes artiklar bort som handlade om enbart socialarbetarens perspektiv, statens auktoritet och 

genusperspektiv då dessa inte ansågs vara relevanta. Av de återstående 129 träffar lästes 

samtliga abstract och därmed exkluderades ytterligare 71 träffar som till exempel behandlade 

missbruk, behandling och fosterhem. De återstående 58 träffar beställdes i fulltext och lästes i 

sin helhet. Efter genomläsningen exkluderades ytterligare 29 artiklar, då de bland annat 

fokuserade på frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme och makt samt etablering av sociala 

relationer gällande fosterfamiljer. De resterande 29 artiklar bedömdes som relevanta för denna 

studieöversikt samt dess syfte. Dessa studier berör på olika sätt maktaspekten utifrån 

klienternas perspektiv vid kontakt med socialsekreterare. Några av studierna innefattade 

intervjuer med klienter/brukare om maktrelationen och upplevelser av att leva på ekonomiskt 

bistånd. Andra studier var inriktade på en teoretisk diskursanalys om maktrelationen mellan 

klient och hjälpare samt vad dessa har för inverkan på socialt arbete. De återstående 29 studier 

lästes mer noggrant och tematiserades till fyra huvudteman; kontroll, delaktighet och 

psykosociala effekter, byråkrati/struktur samt information och kunskap. 

 

Litteratursökningen gjordes i två olika söktjänster; Summon, datasökbasen på Örebro 

universitet samt Social Services Abstract. Sökningarna gjordes den 23:e, 24:e och 25:e 

november 2014. Denna litteratursökning genomfördes utifrån avgränsningar kring klientens 

upplevelser av socialsekreterares makt och kontroll, hur denna makt och kontroll visar sig 

samt vad som kan göras för att utjämna makten och på så sätt reducera de negativa effekterna. 

Ingen tidsbegränsning användes gällande publicerande av artiklarna som inkluderades samt 

endast artiklar skrivna på antingen svenska eller engelska inkluderades. Dessutom 

begränsades även denna sökning till att endast inkludera peer-reviewed tidskriftsartiklar och 

rapporter i fulltext samt vetenskapligt material och vetenskapligt granskade publikationer. 

Bokrecensioner, tidningsartiklar och avhandlingar/uppsatser exkluderades. Vissa sökningar 
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hade för många träffar, då användes disciplinen ”social welfare and social work” eller 

ämnesord ”power” för att på sätt avgränsa ytterligare och det är dessa träffar som räknas in i 

den sammanlagda summan av träffar. Sökningar med inga träffar eller de med för många 

träffar avfärdades och därför har vi valt att inte ta med dessa i metodavsnittet. I slutändan blev 

det nio olika sökningar som genomfördes och dessa resulterade i totalt 10 666 träffar. 

Litteratursökningsprocessen redovisas mer detaljerat här nedan i tabell 1 samt inkluderings- 

och exkluderingsprocessen i figur 1. 

 

 

Sökning Sökmotor Sökord Disciplin Ämnesord Träffar 

1. Summon 

[Exercise of power in social 

work] AND [client’s 

experience] AND [(negative 

outcome) OR (negative 

effects)] AND [power] AND 

[social work]. 

Social welfare 

and social work 
- 

1 665 

2. Summon 

[Client’s experience of 

control and power in social 

work] AND [Use of power] 

AND [Sweden]. 

Social welfare 

and social work 
- 

653 

3. Summon 

[power relationship in social 

work] AND [(client) OR 

(user)] AND [abuse of 

power] AND [social 

agencies]. 

- “power” 

634 

4. Summon 

[Service user’s perspective] 

AND [Client’s attitudes] 

AND [Client’s experience] 

AND [Social work]. 

Social welfare 

and social work 
- 

3 422 

5. Summon 

[Social worker and client 

relationships] OR [client’s 

experiences] AND [use of 

power] AND [social work] 

AND [position as a client]. 

- “power” 

1 939 

6. Summon 

[client] OR [socialarbetare] 

AND [maktutövning] OR 

[socialarbetare] OR 

(maktutövning)]. 

- - 

35 

7. Summon 

[Klientens upplevelser] OR 

[socialt arbete] OR [makt] 

OR [kontroll]. 

Social welfare 

and social work 
- 

625 

8. Summon 

[Welfare Recipients] AND 

[client view] AND [social 

welfare] AND [power] AND 

[control]. 

Social welfare 

and social work 
- 

1 568 

9. 
Social Services 

Abstract 

[Social work and power and 

client relations]. 
- - 

125 

  
 

 Sammanlagt 19 666 

  
Tabell 1  
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TEMATISERING  
Det empiriska materialet som i detta fall bestod av 29 tidigare studier delades upp emellan 

vardera parten för djupläsning av studierna, därefter redovisades dessa muntligt för varandra 

och på så sätt sammanställdes resultatöversikten i form av en tabell. I början av processen för 

bearbetning av material för denna studie styrdes vi av syftet och tre frågeställningar; 1) Hur 

upplever och beskriver klienten, enligt forskningen, att denne påverkas av socialsekreterarens 

maktutövning och kontroll? 2) Hur uppvisar sig socialsekreterarens maktutövning och 

kontroll i mötet med klienten? och 3) Hur kan individen/samhället utjämna makten och på så 

sätt reducera de negativa effekterna av maktutövning och kontroll? Allt eftersom arbetet 

fortgick kombinerade vi frågeställningarna med syftet. Vi tyckte att syftet blev klarare och 

tydligare samt omfattade det som de borttagna frågeställningarna berörde. Men under 

tematiseringsprocessen användes frågeställningarna för att lättare tematisera studierna, men 

även att tematiseringen och dess process skulle bli mer stukturerat och på så sätt mer 

överskådligt.  

 

Materialet kategoriserades och tolkades genom flera djupläsningar och diskussioner oss 

emellan där vi fokuserade på klienternas beskrivningar i kontakt med socialsekreterare och 

letade efter maktmekanismer som visade sig på olika sätt i de olika studierna. Vissa klienter 

uttryckte att de kände sig maktlösa* (Dumbrill, 2010) och att de inte hade någon kontroll* 

(Marttila et al., 2010; Dumbrill, 2010; Buckley, Carr & Whelan 2010). Medan andra beskrev 

att de kände förödmjukelse* (Buckley et al., 2010; Altman, 2007), skam* (McPhee & 

Bronstein, 2003; Ylvisaker, 2013) och hopplöshet* (Marttila et al., 2010) i kontakten eller 

mötet med socialsekreteraren. Vi fokuserade på dessa begrepp och andra liknande begrepp 

som kunde tyda på makt, utifrån klienternas beskrivningar, tills vissa mönster framkom. 

Dessa mönster och begrepp kategoriserades under respektive frågeställning. Därefter bildades 

underteman; sanktioner, känsla av att bli kontrollerad eller inte ha kontroll över sin situation, 

 

Totalt antal träffar efter nio sökningar:  

10 666 stycken studier 

Efter fulltextgranskningen 

exkluderades ytterligare 29 studier  

 

Exkluderingsprocessen Inkluderingsprocessen 

Efter fulltextgranskningen återstod  

29 artiklar, vilka inkluderades till 

denna studieöversikt  

 
Figur 1 

Efter titelgranskningen exkluderades 

10 537 studier 

 

Efter abstractgranskningen 

exkluderades 71 studier  

 

Efter titelgranskningen återstod  

129 studier 

 

Efter abstractgranskningen återstod  

58 studier  
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normalisering, relationen, delaktighet, maktlöshet, motstånd, stigma/skam, lagar och regler, 

krav, kunskap och delge information, otillräcklig information och kunskap/språk som i tur 

bildade våra huvudteman; kontroll, delaktighet och psykosociala effekter, byråkrati/struktur 

samt information och kunskap. 

 

VALIDITET OCH RELIABILITET  
Då detta är en kvalitativ studie brukas validitet och reliabilitet diskuteras i form av 

överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet samt konfirmerbarhet (Booth, 2012). Patel och 

Davidson (2013) påpekar att validitet i en kvalitativ studie syftar på hela forskningsprocessen 

och varje forskningsprocess i kvalitativ studie är unik, därför blir det väldigt svårt att fastställa 

validiteten i en kvalitativ studie. Vidare fortsätter författarna med att beskriva att validitet och 

reliabilitet är väldigt sammankopplade i en kvalitativ studie samt att vissa forskare väljer att 

använda andra begrepp istället, såsom autenticitet och förståelse.  

 

Vi läste igenom studierna och allt som kunde tolkas som makt i klienternas beskrivningar 

markerades och bearbetades under studiens arbetsprocess. Eftersom det empiriska materialet 

bestod av andra studier utgör vårt empiriska material av sekundär data, kan det ses som att vi 

gjorde tolkningar av någon annans tolkningar. Därför fokuserade vi mestadels på klienternas 

beskrivningar som helst stod i citat-form. Vid oklarheter diskuterades detta oss emellan för att 

på så sätt bättre säkerställa kvalitén i studien. På så sätt utfördes en interbedömarreliabilitet* 

(Patel & Davidson, 2003) för att höja reliabiliteten (tillförlitlighet)* och validiteten* (Booth, 

2012) i denna studie. För att ytterligare få bättre reliabilitet och validitet i vårt empiriska 

material har vi valt att bara inkludera peer-reviewed studier och inte exempelvis grå litteratur. 

Detta eftersom peer-review innebär att en sakkunnig har granskat och bedömt artikeln innan 

publiceringen och enligt Vetenskapsrådet (2015) är peer-review det främsta 

bedömningskriteriet för den vetenskapliga kvalitén. Med grå litteratur menas 

forskningspublikationer som innefattar artiklar som inte har blivit kvalitetsgranskade samt 

monografier och rapporter eller liknande (Kungliga Biblioteket, 2015). Dessa har inte blivit 

publicerade av ett förlag utan utgivningen sker genom myndigheter, organisationer och 

institutioner. Därmed ansåg vi att grå litteratur skulle påverka kvalitén i vår studie och därför 

inkluderades endast kvalitetsgranskade (peer-reviewed) artiklar.  

 

Vi inser att varje individ är olika med olika förförståelser som påverkar både tolkningen och 

hela arbetsprocessen. Därför har vi valt att med transparens visa detaljerat vårt 

tillvägagångssätt och vårt tankesätt under arbetets gång, genom exempelvis tabeller, figuren 

samt citat som har fått förtydliga våra tolkningar. Vilket visar på att vi har försökt att både 

hitta tidigare studier med hög kvalité men även att sammanställa och författa en studie själva 

som har hög kvalité. Däremot ansåg vi att de tidigare studierna var kontextbundna, då 

undersökningarna i de tidigare studierna har genomförts i olika länder där olika 

välfärdssystem är olika utformade (se bilaga 1). Men eftersom det inte fanns tillräckligt 

många studier som var utförda i ett och samma land av ett välfärdssystem som passade vårt 

syfte valde vi att använda de studier vi hade hittat trots att de var utförda i olika länder.  Detta 

för att kunna göra en bättre och djupare analys utifrån maktens fyra ansikten. 

 

Den teoretiska utgångspunkten och analysverktyget, maktens fyra ansikten, valdes för en 

bättre grund och för en bättre struktur i studien. Oftast beskrivs och används maktens tre 

ansikten som ser på makten från olika perspektiv, men vi valde att ta med den fjärde 

dimensionen som beskrivs av Foucault. För att på så sätt få en större helhetsbild, se 

maktaspekten utifrån flera perspektiv och utföra en djupare analys.  
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Studien anses ha hög tillförlitlighet/autenticitet eller trovärdighet, då våra tillvägagångssätt 

har beskrivits i detalj, våra tolkningar har motiverats och tydliggjorts med citat. Dessutom har 

vi argumenterat kring samt diskuterat våra slutsatser. Gällande överförbarheten är det inte 

säkert att andra forskare/personer hade kommit till likadana slutsatser som vi, då alla 

människor är olika med sina egna erfarenheter och förförståelser som påverkar deras 

tolkningar. Men vi har redovisat vårt tankesätt och tillvägagångssätt, vilket vi anser ger en 

god pålitlighet samt tillförlitlighet. 

 

ETIK 
Enligt Svärd (1982) har forskningsmetoden en stor betydelse för resultatet i en studie. Men 

även forskarens maktsyn påverkar hela processen och de metoder som forskaren väljer att 

använda sig utav i sin studie. De tidigare studierna som vi har använt oss utav som grund för 

detta arbete har ett västerländskt perspektiv och dessutom har även vi samt våra teoretiska 

utgångspunkter ett västerländskt perspektiv. Detta, anser vi, påverkar hela processen, det vill 

säga vårt perspektiv, våra val, vår tolkning, vår förförståelse och studien i sin helhet. 

 

De tidigare studierna som vi utgår ifrån har utformats på olika sätt, vissa är teoretiskt 

uppbyggda medan andra kombinerar empiriska undersökningar med teoretiska. I samtliga 

studier har de diskuterat mer eller mindre de etiska övervägandena förutom i de teoretiska 

studierna. Bland annat kommenterar en studie (Buckley et al., 2010) att deltagare i en viss 

studie som behandlar känsliga ämnen såsom människors upplevelser och känslor i utsatta 

situationer kan vara svåra att nå samt att de kanske inte vill delta i undersökningar som 

fokuserar på dessa känsliga ämnen. Vidare fortsätter Buckley et al. (2010) att de individer 

som är i undersökningar gällande kontakt med socialtjänsten möjligtvis inte representerar 

majoriteten människor i liknande situationer. Dessutom finns det tendenser att de som deltar i 

undersökningar som de ovan nämnda är oftast de som har negativa erfarenheter när de hade 

varit i kontakt med socialtjänsten. Detta kan vara svårt för forskaren att styra trots att denne är 

medveten om detta. Därför är det viktigt med transparens i varje studie för att läsaren kan 

lättare följa med i forskarens arbets- och tankesätt. 
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RESULTAT 
I tabellen nedan, tabell 2, presenteras resultatet i form av de huvudsakliga slutsatserna ifrån 

varje studie kortfattat. En mer detaljerad översikt över samtliga studier finns som bilaga 1. 

 

Nr.  Studie  

(namn, år och författare) 

Slutsatser 

1. “Tales from the sequestered  room: Client 

experiences of social work in Norway and 

Sweden” (2013) 

/Signe Ylvisaker 

Sociala arbetet upplevs av klienterna som mest fördelaktig när socialarbetare 

ger utrymme och möjligheter att ta upp aspekter om deras liv och 

livsberättelser. Däremot upplevs det som minst fördelaktigt när klienterna 

känner att deras bekymmer blir förminskade och omdefinierade samt 

ignorerade. Både socialarbetare och klienter är överens om att ett bra socialt 

arbete involverar empati, lyhördhet och möjlighet för klienter att yttra sina 

bekymmer. 

2. “Violence against women—social services 

support during legal proceedings” (2014) 

/Veronica Ekström 

Kvinnors tidigare uppfattningar och erfarenheter av socialtjänsten kan hindra 

dem från att ta hjälp från eller vända sig till socialtjänsten för stöd (vilket inte 

är bra, då stöd är speciellt viktigt för våldutsatta kvinnor ). 

3. “The multicultural paradox: The challenge of 

accommodating both power and trust in child 

protection” (2010) 

 /Ing-Marie Johansson 

En ömsesidig och förtroendefull relation mellan klient och socialsekreterare 

med uppmärksamhet på de individuella behoven hos invandrarfamiljer 

möjliggör lättare integration och bättre kontakt för att på så sätt kunna skapa 

bättre kontakt med socialsekreterare samt motarbeta segregation och rasism. 

4. “Welfare Recipient Views About Caseworker 

Performance: Lessons for Developing TANF 

Case Management Practices” (2001) 

      /Steven G. Anderson 

Socialarbetaren behöver utveckla sina grundläggande arbetssätt och sin 

kompetens i sitt arbete för att öka förutsättningen för ett bättre möte mellan 

klient och socialarbetare. 

5. “Toward Client-Centered Service: Asking 

Clients for Their Views of TANF, Food 

Stamps, Child Care, and Medicaid Services” 

(2009) 

/Shinaz G. Jindani & Vicki Murdock 

Studien visade hur nöjda klienterna var i kontakt med socialtjänsten; TANF 

(försörjningsstödsliknande organisation i USA); 80%, food stamps; 88%, 

child care; 92% samt Medicaid; 94%. Dessutom påvisar denna studie hur 

samarbetet/kontakten/relationen mellan klient och socialarbetare kan 

förbättras samt hur viktigt det är med kunskap och vidareutbildning bland de 

professionella 

6. “Women, Abuse, and the Welfare 

Bureaucracy” (2006) 

/Janice H. Laasko & Denise J. Drevdahl 

Studien påvisar hur dessa våldsutsatta kvinnor kände sig maktlösa och ännu 

mer utsatta i kontakt med socialarbetare. Rekommendationerna är bland annat 

att ta bort sanktioner gällande ekonomiskt bistånd samt att de våldsutsatta 

kvinnorna erbjuds mer hjälp och stöd i välfärdssystemet. 

7. “The Journey From Welfare to Work: 

Learning From Women Living in Poverty” 

(2003) 

/Debra M. McPhee & Laura R. Bronstein 

Både positiva (någorlunda nöjd) och negativa åsikter framkom gällande 

kontakt med socialtjänsten från de tillfrågade klienterna. De negativa 

kommentarer var betydligt fler som t.ex. att klienterna kände sig 

förödmjukade, inte hade kontroll, ställdes för höga krav, jobbigt med alla 

papper mm. I slutändan ansåg författarna att socialarbetarna bör ta större 

ansvar för sin egen roll men även kämpa mer för klienten genom bl.a. 

politiken. 

8. “Normative Versus Felt Needs of Women in 

the Era of Welfare Reform” 

       (2007) 

/Julie Cooper Altman 

Flera klienter framför hur de vill återfå sin självständighet men även de krav 

som ställs på dem (vilka kan vara för höga eller orättvisa). Dessutom 

kategoriserade klienterna sig själva och andra klienter i “de som förtjänar” 

och “de som inte förtjänar” hjälp och stöd av socialtjänsten. Andra fynd var 

“coping” strategier såsom vara snäll mot socialarbetare för att hamna på deras 

“goda” sida samt att klienterna känner att de tvingas att ljuga i mötet med 

socialarbetare. 

9. “Placing dignity at the center of welfare 

Policy” (2004) 

/Chak Kwan Chan 

Denna studie diskuterar värdighet i fyra olika teman; lika människovärde, 

självrespekt, användning av självbestämmanderätt och “positive mutuality”. 

Det framkommer att i flera länder förtrycks de fattigas värdighet på olika sätt. 

10. “Cambodian Refugee Families in the 

Shadows of Welfare Reform” (2009) 

/Karen Quintiliani 

Det visade sig att de tillfrågade kvinnorna inte hade någon större utbildning (i 

engelska språket) och att de hade haft lågavlönade arbeten utan någon karriär 

eller att de hade tagit hand om familjen (egna familjen eller sjuka föräldrar) 

och inte hade möjlighet att arbeta. De flesta av dessa kvinnor nämner att de 

inte har blivit så bra bemötta, att de inte hade blivit betrodda eller att kraven 

hade varit för höga i kontakt med socialtjänsten samt att reformen hade tillfört 

ytterligare svårigheter för dem och deras familjer. 

11. “Overcoming goal displacement and power 

displacement in social service 

provision” (2003) 

/Steen Bengtsson 

Studien fokuserar på relationen mellan socialarbetare och föräldrar till 

funktionsnedsatta barn som har kontakt med socialtjänsten. Professionalitet, 

makt, socialarbetarens kunskap, klientens medbestämmande och relationen 

diskuteras i studien. Målet med denna artikel var att hitta bakomliggande 

faktorer till nöjda klienter samt maktmekanismer som kan hjälpa klienterna. 

Även rekommendationer såsom informationsdelgivning till klienterna, 

samarbete mellan organisationer samt ge större möjligheter för klienterna att 

påverka processen och sin egen situation. 

12. “The Central Role of the Therapeutic Bond in 

a Social Agency Setting: Clients’ and Social 

Resultaten av forskningen beskrivs och analyseras inom ramen för 

institutionella, sociala och politiska sammanhang. Det viktigaste visade sig 
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Workers’ Perceptions” (2009) 

/Cigal Knei-Paz 

vara relationen mellan klient och socialarbetare. De situationer som bygger på 

förtroendefulla relationer och närhet, upplevde klienterna som en betydande 

lättnad från vikten av deras utsatta situationer och förändringar i deras 

självbild och familjerelationer. För att utveckla ännu mer samarbetet mellan 

klient och socialarbetare behövs en “social dialog” aktörerna emellan. 

13. “Understanding Power and Powerlessness: 

Towards a Framework for Emancipatory 

Practice in Social Work” (2006) 

/Jerry Tew 

De aktuella ramarna, såsom den anti-förtryckande praktiken kan vara 

otillräckliga i att kunna identifiera utbudet och komplexitet av maktrelationer 

som kan utfärdas inom en social situation. För att ge en mer omfattande 

förståelse, artikeln presenterar en diskussion om tillämpningen av en ram för 

att analysera verksamheten av olika former av kraft - en som erkänner 

potentialen hos makt som kan både vara skadligt och produktiv. Ramverket 

kan vara ett användbart verktyg som stöd för ett frigörande socialt arbete i 

praktiken. 

14. “Beyond Power Discourse: Alienation and 

Social Work” (2004) 

/Iain Ferguson & Michael Lavalette 

Då alienation handlar främst om förlusten av makt och kontroll vilket 

människor upplever i och med kapitalismens konsekvenser är utmaningen 

gentemot alienation att få kontroll över våra liv och våra arbeten. Kollektiva 

metoder krävs för detta och fem exemplen ges på hur detta kan ske inom 

socialt arbete. 

15. “Caring Power - Coercion as Care” (2002) 

/Kerstin Svensson 

Studien visar att socialsekreterare och klienter kan ta olika positioner 

gentemot varandra och att deras upplevelser av socialt arbete beror på 

överensstämmelsen eller ojämlikheten mellan dessa positioner. 

Problematiken med motivation i dessa sammanhang tas upp och relaterar 

motivation till caring power, och argumenterar att socialt arbete är alltid 

inriktad mot normalitet samt att vården utövas på så sätt att den når 

normalitet. 

16. “Controlled and dependent: experiences of 

living on social assistance in Sweden” (2010) 

/Anneli Marttila, Margret Whitehead, Krysia 

Canvin & Bo Burström 

De psykosociala konsekvenserna av att leva på ekonomiskt bistånd är större 

än de materiella konsekvenserna. 

Studien visade även att de materiella konsekvenserna ansågs vara större då de 

hade levt på ekonomiskt bistånd en längre tid. 

17. “Empowerment in social work: an individual 

vs. a relational perspective” (2007) 

/Dag Leonardsen 

Socialarbetare med enbart en individualistisk förståelse av empowerment 

kommer lätt att hamna som moraliserande ombud än medlare för deras 

klienter. Författaren menar på att det är i de komplexa interaktionerna mellan 

givna socio-materiella situationer och individens kapacitet att förstå och 

handla som en finner nyckeln till empowerment som är värdig sitt namn. 

Detta förutsätter att socialarbetare har teoretiska kunskaper om organisatorisk 

struktur som en del av sin utbildning och att studenter får erfarenhet av 

empowerment på olika sätt så att de kan använda denna praktiska kompetens i 

relation till klienterna. Socialarbetare behöver kompetensen att identifiera 

komplexiteten av intressen och maktrelationer i samhället. Ideologin kring 

empowerment behöver kontextualiseras. 

18. “Power and Child Protection: The Need for a 

Child Welfare Service Users’ Union or 

Association” (2010) 

/Gary C. Dumbrill 

Studiens syfte var att hjälpa föräldrar som är nya till barnavårdssystemet med 

information kring hur de ska bättre hantera och klara av interventioner. Och 

detta med hjälp av den kunskap som föräldrar som redan har erfarit systemet 

har, och göra en så kallad “Service User’s guide to Child Protection 

Services”. Det blev däremot under studiens gång tydligt att informationen i 

sig inte kommer att hjälpa föräldrar att hantera interventioner då det finns en 

ojämlik maktrelation gentemot socialsekreteraren. De flesta deltagare ansåg 

att denna maktobalans missgynnade föräldrarna då denna gjorde det svårare 

att lita på och samarbeta med socialsekreteraren, Det framkom även att 

deltagarna ansåg att maktobalansen hade en politisk härkomst och var rotad i 

historiska och dagens sociala ojämlikheter. Deltagarna kom därmed på en 

möjlig lösning till dessa problem; iden om “child welfare service user’s 

association or union”. 

19. “Good helping relationships in child welfare: 

learning from stories of success” (2006) 

/Catherine de Boer & Nick Coady 

Studien betonar vikten av att en god hjälpande relation är väsentlig då 

socialsekreterarens förmåga att engagera familjen är central för barnets bästa. 

Studien föreslår även att uppfattningen/kunskapen om en god hjälpande 

relation behöver sträcka sig utanför de traditionella gränserna. Socialarbetare 

behöver bli uppmuntrade och tränade i att utöva en mjuk och förnuftig 

maktutövning, och att lägga i från sig sina professionella masker och vara 

mer humana samt jordnära. 

20. “‘Like walking on eggshells’: service user 

views and expectations of child protection 

system” (2010) 

/Helen Buckley, Nicola Carr & Sadhbh 

Whelan 

Resultatet visade på att fastän det har gjorts reformer inom förvaltningar och 

omprioriteringar upplever serviceanvändare fortfarande att involvering med 

barnavårdsmyndigheter som hotfulla, stressfulla och fastän myndig-

heterna erkänner möjligheten till att delta i barnavårdsutredningsprocessen, 

finner serviceanvändarna upplevelsen väldigt svår. Serviceanvändarnas 

definition av behov gick inte i hop med vad som föreslogs i officiella 

dokument, och de såg barnomsorgsplanerna mer som tvingande kriterier 

fastställda av socialsekreteraren att gå med på än ett samarbete för att se till 

barnets bästa. Resultatet visade även på som i tidigare studier att en god 

relation mellan socialsekreterare och klient kan kompensera för de obehagliga 

aspekterna med barnavårdsutredningar.  
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21. “Social work, power and performativity” 

(2012) 

/Jason L. Powell 

Begreppet ”performatitivity” ger en inblick i processer av underkastelse och 

maktrelationer som kan vara användbara i debatter om beroende, motstånd 

och myndighet. Den ger även en bättre förståelse för myndigheter, då den tar 

hänsyn till de komplexa och problematiska maktrelationerna. Den bryter 

sönder realistiska skillnader mellan diskurs och handling genom en tydlig 

grundläggande form av makt, den föreslår en syn på beroendeförhållanden/ 

underkastelse som processer och temporära än stela och förbestämda. 

22. “Power and social work in the United 

Kingdom: A Foucauldian Excursion” (2009)  

/Tony Gilbert & Jason L. Powell 

Michel Foucaults perspektiv på makt som relationell ger möjligheten till att 

se på socialt arbete och dess praktik genom ett kritiskt perspektiv. Den ger en 

insikt i hur både socialarbetare och klienten är under en viss maktutövning. 

Den ger även en insikt i att det sociala arbetet som en gång varit inspirerad av 

empowerment icke-förtryckande principer har nu frikopplat sig från dessa 

principer och är nu en av komponenterna till den förtryckande diskurs som 

den en gång utmanat. 

23. “Restoring Power to Social Work Practice” 

(2002) 

/Arnon Bar-On 

Artikeln förklarar makt och maktutövning, och argumenterar att 

socialarbetare måste utöka deras makt och deras förståelse kring dess 

dynamik. Dessutom använda en större mängd av medel för påverkan om de 

ska kunna hjälpa de som samhället exkluderar och är i en utsatt situation mer 

effektivt. 

24. “Service Users and Personal Social Services 

in Israel” (2007) 

/Michal Krumer-Nevo & Adi Barak 

Resultaten illusterar en stor skillnad mellan de serviceanvändare som fick 

bristfällig hjälp och de som fick tillräcklig bra hjälp. De som fick bristfällig 

hjälp beskrev socialtjänsten som förnedrande och utmattande. De talade om 

oändlig byråkrati, brist på resurser och ingen lyhördhet eller empati från 

socialsekreterare samt en brist på kontinuitet. De beskrev att socialsekreterare 

har en likgiltighet gentemot klienten och en paternalistisk attityd. De som 

beskrev en mer positiv hjälp och talade om en mer hjälpande relation, en 

kombination av konkret och instrumentell hjälp men även känslomässigt stöd, 

och som arbetar med dem för att förbättra situationen. 

25. “Service user experience of participation in 

child welfare case management” (2008) 

/Susan Tregeagle & Jan Mason 

Studien visade att deltagande strategier inom LAC och SCARF har gjort det 

möjligt för serviceanvändare att bli informerade om beslut och service men 

på ett mer begränsat sätt. Både LAC och SCARF har öppnat upp möjligheten 

för serviceanvändare att bli lyssnade till, yttra sig och bli involverade i 

beslutsprocessen, men verkar inte ha uppnått de avsedda målen för 

maktfördelning. Serviceanvändarnas varierade upplevelser indikerar att 

maktutövning inom barnavårdsinterventioner är mer komplex än att erbjuda 

öppningar och möjligheter. 

26. “Service Users’ Perspectives on the Benefits 

System in Israel: A Participatory Action 

Research” (2006) 

/Michal Krumer-Nevo & Adi Barak 

Biståndssystemet ses som byråkratiskt och opersonligt. Det råder en 

misstänksamhet och en objektifiering av biståndstagare samt nedvärdering. 

Biståndstagare önskar en brygga mellan statens strikta regler och 

biståndstagaren, en översättning till personligt orienterade mål av 

socialsekreteraren. 

27. “The interaction of difference and power as a 

basic framework for understanding work with 

African Americans: Family theory, empower-

ment and educational approaches” (1997) 

/Elaine B. Pinderhughes M.S.W. 

Studien visar på att ras och andra olikheter mellan människor kan göra dem 

sårbara för ångest och negativa gensvar i interaktioner, och kan bli förvärrade 

i det sociala systemet som låser vissa grupper i relativt maktlösa roller medan 

andra har makten. Hur en afrikansk-amerikan och de socialarbetare som 

arbetar med dem agerar i relation till att ha och inte ha makt i samband med 

dessa roller, måste förstå dessa roller för att kunna ”empower” klienterna. 

28. “Trust and recognition: a comparative study 

of client attitudes and workers’ experiences in 

the welfare services” (2010) 

/Jorunn Theresia Jessen 

Resultatet visade på att socialtjänsten får sämre offentligt stöd än 

Försäkringskassan, detta i hänvisning till den godtyckliga servicen och 

stigmat relaterat till bistånd. Socialsekreterarna visade på en splittrad bild av 

dem själva. Fastän de är stolta och involverade i sitt arbete ser dem sig själva 

genom offentlighetens skarpt ogillande ögon. Författaren tar upp flera 

rekommendationer till hur socialsekreterarens roll kan förbättras. Men även 

hur tillit och erkännande i relationen emellan socialsekreterare och klient kan 

förbättras. 

29. “Voice, power and discourse: Experiences of 

participants in family group conferences in 

the context of child protection” (2011) 

/Tara Ney, Jo-Anne Stolts & Maureen 

Maloney 

Om FGC-koordinatorer är medvetna om hur makt opererar i denna kontext 

finns det möjlighet att realisera FGCs större socialrättsliga och föränderliga 

mål. Vidare kan en reflektiv praktik mildra möjligheten av ett samarbete från 

byråkrati, juridiska och neoliberala diskurser, som dominerar ibland på olika 

sätt, och som inte är kompatibla med värdena och målen med FGC. 

 

Tabell 2 
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ANALYS AV MAKTASPEKTEN I MÖTET MELLAN KLIENT 

OCH SOCIALSEKRETERARE  
I forskningsöversikten framkommer det fyra övergripande teman, dessa är kontroll, 

delaktighet och psykosociala effekter, byråkrati/struktur och information och kunskap med 

underteman; sanktioner, känsla av att bli kontrollerad eller inte ha kontroll över sin situation, 

normalisering, relationen, delaktighet, maktlöshet, motstånd, stigma/skam, lagar och regler, 

krav, kunskap och delge information, otillräcklig information och kunskap/språk. Dessa 

teman förklaras och analyseras utifrån maktens fyra ansikten i den fortlöpande texten. 

 

KONTROLL 
I denna forskningsöversikt framkommer som sagt flera underteman och under temat kontroll 

är dessa sanktioner, känsla av att bli kontrollerad eller inte ha kontroll över sin situation och 

normalisering. Kontroll är ett tydligt mönster då flera artiklar påvisar att klienter upplever och 

beskriver någon form av kontroll i mötet med socialsekreteraren. 

 

Det första undertemat sanktioner beskrivs som ett kontrollverktyg och det framkommer i flera 

studier. Laasko och Drevdahl (2006) skriver att hälften av de tillfrågade upplevde sanktioner 

minst en gång. Socialarbetaren har makten att ge påföljder i form av att ge avslag, förminska 

bidraget eller biståndet eller hota om detta (Laasko & Drevdahl, 2006) och klienten är 

medveten om denna makt och dess konsekvenser (Dumbrill, 2010), där en klient uttrycker sig 

“They’ve got power and you either listen, or you don’t listen, and you suffer the 

repercussions” (Dumbrill, 2010, s. 197). Med hjälp av maktens första ansikte* Dahl (1957) 

kan dessa beskrivningar av kontroll ses som den tydliga och synliga makten som A har över 

B, där socialsekreteraren har makten över klienten i den mån socialsekreteraren kan få 

klienten att göra något klienten inte skulle göra annars. Detta kan ses tydligt då 

socialsekreteraren har befogenheten att ge avslag och hota om sanktioner (Laasko & 

Drevdahl, 2006), men även i de beskrivningar klienter upplever att de måste uppfylla vissa 

kriterier/krav exempelvis obligatoriska möten eller ha en sysselsättning för att ha rätt till 

ersättning, och om dessa krav inte uppfylls riskerar de avslag eller sanktioner (Quintiliani, 

2009). Sett utifrån maktens andra ansikte visar sig makten genom tvångsmomentet* 

(Bachrach & Baratz, 1963) som socialsekreteraren utövar med syfte att få klienten att anpassa 

sig genom att hota om sanktioner. Klienterna beskriver att de känner sig tvingade att till 

exempel följa vårdplanen för att deras barn inte ska bli tagna ifrån dem (Dumbrill, 2010). Ett 

annat exempel är klienternas upplevelser av att socialsekreteraren använder sig av pengar som 

ett maktmedel för att få klienterna att rätta sig efter socialsekreteraren (Laasko & Drevdahl, 

2006). “They control what they want you to do, but they threaten you with the money to do 

something you really don’t want to do” (Laasko & Drevdahl, 2006, s. 89). Dessa exempel kan 

tolkas utifrån vad maktens andra ansikte anser sig vara den grundläggande formen av makt, 

det vill säga, när A får B att foga sig genom att hota om att beröva eller beröva något från B 

(Bachrach & Baratz, 1963), exempelvis minskning av ekonomisk ersättning eller avslag. 

Maktens tredje ansikte påtalar att makten finns i det dolda och kan få människor att foga sig 

undermedvetet (Lukes, 2005). I Altmans studie (2007) beskriver klienterna att de riskerar att 

bli utan ersättning om de väljer utbildning framför arbete. Vidare säger klienterna att de inte 

förstår hur de kan komma ifrån beroendeställningen om de inte får möjlighet att utvecklas 

genom exempelvis utbildning, då en klient uttrycker; “They say if I want to go to school, I’ll 

pay for myself. I don’t get no day care...That don’t sound right: If I work, you give me day 

care? But if I go to school, you don’t give me day care?” (Altman, 2007, s. 78) och en annan 

klient säger; 
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I need a high school diploma, I need more education. I was fortunate enough to 

find a job I’m at right now, you know, the pay’s good and all the benefits. You 

never know. You know, everybody lives day by day. What happens if the 

company goes belly up tomorrow? So what do I do? You know, most people 

won’t even look at you if you don’t have a high school diploma. 

Altman (2007, s. 78) 

 

I en annan studie berättar klienterna att de riskerar sanktioner (avslag på ekonomisk 

ersättning) om de äger en bil, men berättar även att de riskerar att inte kunna uppfylla kraven 

för ekonomisk ersättning om de inte har en bil eftersom de har svårigheter att ta sig till och 

från arbetet (Kumer-Nevo & Barak, 2006) som i sin tur också oftast leder till sanktioner. Vad 

dessa påvisar utifrån maktens tredje ansikte (Lukes, 2005) är att klienterna undermedvetet 

under påverkan av socialsekreteraren väljer arbete eller sysselsättning framför utbildning eller 

utveckling fastän detta kan påverka dem negativt i slutändan. Detta kan tolkas utifrån vad 

Gaventa (1982, i Pettersson, 1987) uttrycker att A får B att handla och tänka annorlunda än 

denne annars skulle göra, till A:s fördel och B:s nackdel. Här menar vi att socialsekreteraren 

får klienten att tänka och handla på ett annat sätt än om klienten inte skulle vara under 

socialsekreterarens påverkan. Maktens fjärde ansikte fokuserar på den relationella makten, där 

individerna är både föremål och verktyg för makten samtidigt (Foucault, 2003). Enligt 

Andersons studie (2001) hävdar några analytiker att målkonflikterna (”goal conflicts”) i 

välfärdssystemets struktur undergräver socialarbetarens roll i och med fokus på kontroll av 

berättigande/icke-berättigande, övervakning och användning av sanktioner. Den hierarkiska 

övervakningen är enligt Foucault (2003) en av de grundläggande processer för disciplinär 

makt, vilken innefattar panoptikon; “det allseende ögat”. Inom det sociala arbetet är 

socialsekreteraren både föremål och verktyg för makt då denne kan utöva makt genom att 

övervaka klienter men är även övervakad själv som beskrivs bra med hjälp av Fourniers ord 

(1999, s. 285, i Gilbert & Powell, 2010, s. 9f) “professionals are both the instrument and the 

subject of government, the governor and the governed”. 

 

Kontroll förekommer även i studierna av att klienter känner sig kontrollerade i mötet och 

processen eller att de upplever att de inte har någon kontroll (Marttila, Whitehead, Canvin & 

Burström, 2010; Dumbrill, 2010; Buckley, Carr & Whelan 2010), men även att de känner att 

de inte har makten att påverka beslut i deras liv, och att det är socialsekreteraren som fattar 

besluten (Ylvisaker, 2013; Marttila et al., 2010; Anderson 2001). Vilket för oss till det andra 

undertemat; känslan av att bli kontrollerad eller upplevelsen av att inte ha någon kontroll. Det 

finns däremot även klienter som upplevde att de hade kontroll över processen (Ekström, 

2014). Utifrån maktens första ansikte finns det en tydlig ojämlik makt mellan A och B, där A 

har förmågan att fatta beslut som påverkar B (Dahl, 1957). Socialsekreteraren har i detta fall 

fördelen att inneha en mer fördelaktig position gentemot klienten, och denna position har lett 

till att klienterna känner sig kontrollerade eller att de inte har kontroll över situationen då 

socialsekreteraren innehar en maktposition som får dem att känna sig i en ofördelaktig 

position. I maktens andra ansikte kan makt förekomma vid så kallad styrka, där A får igenom 

sina mål fastän B vägrar att anpassa sig genom att ta ifrån valalternativ (Bachrach & Baratz, 

1962). Denna form av makt uttrycks i Dumbrills (2010) studie där klienter beskriver att de 

känner att de inte har några andra alternativ, och upplever situationen tvingande.  Maktens 

tredje ansikte hävdar att makten kan förekomma i informationsförmedling, både i hur denna 

förmedlas och vad förmedlas (Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987, s. 38). Klienter i Dumbrills 

studie (2010) beskriver att de känner sig kontrollerade genom processen då socialsekreteraren 

har kunskapen och förståelsen för utredningsprocessens gång. Därav klargörs kontrollen ur 

detta perspektiv att socialsekreteraren har kunskapen som fördel eller maktmedel för kontroll. 
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Om socialsekreteraren delar med sig av sin kunskap och förståelse för processen skulle denna 

känsla av kontroll kanske minska. Utifrån den fjärde aspekten på makt utgör governmentality 

ett begrepp på en styrningskonst som innefattar enligt Börjesson och Rehn (2009) hur 

statsmakten är utspridd över samhället och är mer närvarande än förut och att den även har 

trängt sig in i det privata livet. Det förekom i en studie av Ney et al. (2011) att en klient 

upplevde att denne har förlorat makten över sina barn, rätten att besluta och påverka deras liv, 

och författarna påpekar därför att den sociala kontrollen ingriper i relationen mellan förälder 

och barn. 

 

I suppose to be 100 % honest, it’s the fact that I feel like I’ve lost my children. 

I’ve lost power over them. I’ve lost control over them. I’ve lost the right to say 

anything over my children. It was like all of a sudden ‘we’re making up this rule 

and you can’t cuddle [three-year-old child] when he goes to bed. You have to 

just stick him in there and send him off to bed’. And [child] keeps telling me, 

‘Mommy stay with me I’m scared. I don’t want to go to sleep alone. I don’t want 

to be alone.’ I think, well I have to leave you alone because that’s the way the 

[relative’s] rule is. 

Ney et al. (2011, s. 197) 

 

Med hjälp av governmentality synliggörs se hur de olika institutioner, processer och tekniker 

inom samhället möjliggör för en större spridning av statsmaktens kontroll genom 

socialsekreteraren som redskap. 

 

Det tredje undertemat inom kontroll är normalisering, och kännetecknas av klienternas 

beskrivningar av förväntade beteende från dem. Även hur avvikande beteende kan tolkas 

utifrån socialsekreterarens maktställning som något annat än vad det egentligen är samt hur 

socialsekreteraren inte har liknande krav på beteende/uppförande som klienten. Svensson 

(2002) skriver att socialt arbete är idag inriktat mot normalitet och en del av 

socialsekreterarens arbete går ut på att motivera klienten till normalitet genom till exempel 

kontroll och maktutövning. I en av studierna uttrycker en kvinna att hon höjde rösten mot sin 

socialsekreterare för att uttrycka sin missnöjdhet och detta tolkades av socialsekreteraren som 

aggressionsproblem (Ney et al., 2011), klienten uttrycker sig; 

 

I tried to talk to my worker but then she just tried to make it sound like I didn’t 

want them back and I didn’t care about them and that kind of just made me mad 

and I sad, well if I didn’t care about them I wouldn’t be here today talking to 

you, with you in your office. And I just started yelling at her and it was like, you 

have no right to tell me, the mother of my kids, that I don’t care about them. So. 

And she wrote that down that I was yelling at her……… I’m not too sure how 

good that will look on me when it comes to the time when my kids get 

returned…..She was saying I have an anger problem. 

Ney et al. (2011, s. 190) 

 

I en annan studie uttrycker en klient att; “that they would not ‘get away’ with the same type of 

inconsistent and unreliable behaviour themselves” (Buckley et al., 2011, s. 106), och syftar 

här på att klienter inte kan komma för sent till möten och inte svara tillbaka medan liknande 

regler inte tycks gälla socialsekreterare. I maktens första ansikte beskrivs det hur makten 

framgår vid direkta konflikter där det finns subjektiva intressen mellan parter och att det 

framgår vilka individer eller grupper som har mer makt (Lukes, 2005). I detta fall har både 

klienten och socialsekreteraren egenintressen och vid en direkt konflikt tycks 
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socialsekreteraren vinna konflikten då denne har större förmåga till makt. Utifrån maktens 

andra ansikte är konflikter mellan parter antingen öppna eller dolda, och dessutom finns 

“spelregler” som systematiskt verkar till förmån för vissa och till nackdel för andra. Dessa 

spelregler kan innefatta värderingar, åsikter eller institutionella procedurer (Bachrach & 

Baratz, 1963). Exemplet med kvinnan vars höjning av rösten tolkas som aggressionsproblem 

kan ses utifrån maktens andra ansikte att konflikten mellan socialsekreteraren och klienten är 

en öppen konflikt, i vilken klientens åsikter inte värderas på samma nivå som 

socialsekreterarens då denne kan höja rösten utan att det tolkas som aggressionsproblem. De 

“spelregler” som har institutionaliserats i verksamhetens arbetssätt och synsätt på klienten är 

inte till klientens förmån. Med bakgrund av maktens tredje ansikte kan maktmedel bestå av 

sociala myter, symboler och språk, men även på vilket sätt dessa formas, uttrycks och 

manipuleras (Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987), det vill säga vilken information som 

överförs och på vilket sätt samt hur maktfördelningen ges social legitimitet. I exemplet ovan 

med klienten som höjer rösten förekommer makt i formen av att socialsekreteraren använder 

sig av språket som ett maktmedel, då denne kan tolka beteendet som ett aggressionsproblem 

medan klienten i sin tur inte kan göra detta mot socialsekreteraren. Detta påvisar att 

socialsekreteraren har social legitimitet i och med sin profession och kan därför sätta normen 

för beteenden inom det sociala arbetet. Ney et al. (2011) redogör för att klienter blir tvungna 

att lära sig den diskursiva praktiken av barnavårdsutredningar, vad som är normerna inom 

detta system. Buckley et al. (2011, s. 105) beskriver även i sin studie att “They used terms like 

‘duress’ and ‘threat and described the fear of what might happen if they put a foot out of 

line”. Foucault (2003) beskriver i maktens fjärde ansikte att normalisering är en process i 

vilken individer disciplineras, men även där individer kategoriseras och differentieras i en 

hierarkisk struktur. I Quintilianis (2009) studie berättar en klient att om klienter inte ger rätt 

svar till socialsekreteraren får denne ingen hjälp samt om klientens behov eller situation är 

utanför de traditionella ramarna är risken stor för klienten att denne inte får sina behov 

tillgodosedda. Utifrån Foucault (2003) kan detta tolkas som att avvikelser från normer 

antingen bestraffas genom att inte få hjälp eller genom disciplinering, att klienterna måste 

anpassa sig till de gällande normerna inom systemet för att få tillgång till hjälp och stöd. 

Klientens specifika behov ignoreras och tas inte i åtanke och detta leder till att klienten 

rangordnas till en position med ett lägre värde. 

 

DELAKTIGHET & PSYKOSOCIALA EFFEKTER 
Inom detta tema kommer följande underteman att beskrivas och förklaras; relationen, 

delaktighet, maktlöshet och motstånd samt stigma/skam. Undertemat relationen beskrivs i 

studierna både som en grundläggande faktor för ett samarbete mellan socialsekreterare och 

klient, men även att klienterna beskriver att socialsekreterare brister i förståelsen av en god 

relation, vilket i sin tur påverkar samarbetet. Ylvisaker (2013) beskriver en god relation där 

klienten får utrymme och en möjlighet att yttra sig, att kunna bli sedd och hörd. Medan de 

Boer och Coady (2005) skriver att en god relation är möjlig att uppnå och att klienter värderar 

sådana förhållanden, men att socialsekreterare bör vara respektfulla, trygga, vänliga, varma, 

empatiska, lätta att anförtro sig till och som inte får klienten att känna sig som en dålig 

förälder. Dessutom bör socialsekreteraren använda sig av en “soft, mindful and judicious use 

of power” (de Boer & Coady, 2005, s. 35) och inneha en humanistisk attityd och stil som 

sträcker sig utanför de traditionella arbetssätten. Johansson (2010) beskriver att ömsesidig 

kommunikation är utgångspunkten för tillit och delaktighet från klienten. Å andra sidan 

indikerar Dumbrills (2010) studie att det kan vara svårt att utveckla samarbete och nå 

partnerskap mellan socialsekreteraren och klienten på grund av maktobalansen. Däremot 

menar de Boer och Coady (2005, s. 36) att deras studie “indicated the power imbalance that 

is inevitably part of the child welfare work need not to be a barrier in the establishment of a 
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positive helpling relationship”. Det framkommer i studierna att deltagarna i dessa upplever 

relationen som betydelsefull för samarbetet mellan socialsekreteraren och klienten (Ylvisaker, 

2013; de Boer & Coady, 2005; Jindani & Murdock, 2009; Buckley et al., 2010; Knei-Paz, 

2009). Denna relation däremot illustreras av klienterna både av en respektfull men oftast av en 

respektlös socialsekreterare (Anderson, 2001; de Boer & Coady, 2005; Marttila et al., 2010). 

Till exempel säger en klient; “They talk to you like you’re an imbecile. They talk down to you 

like you’re a second class citizen.” (Anderson, 2001, s. 171). Det finns dock studier som 

påpekar en mer positiv syn på relationen (Ylvisaker, 2013; de Boer & Coady, 2005; Jindani & 

Murdock, 2009; Buckley et al., 2010; Knei-Paz, 2009). Det framkommer i en studie att; 

 

Meaningful helping relationships can be developed with social workers such as 

these. When such social workers do not succeed in meeting their client’s needs, 

the participants do not become angry because they know that the social workers 

did everything they could. 

Krumer-Nevo et al. (2007, s. 35) 

 

Makt enligt maktens första ansikte är det iakttagbara och detta kan oftast ses vid 

beslutsfattande men även där det finns direkta konflikter, i vilken parterna har olika intressen 

(Lukes, 2005). Det framgår av Svensson (2002) att det finns olika positioner i relationen 

mellan socialarbetare och klient som dessa kan inta, de kan antingen ha överenskomliga 

positioner (stöttande) eller ha ojämlika positioner, som innefattar en mer kontrollerande 

relation. Däremot kan det även förekomma motstånd från klienten som påverkar relationen 

(Svensson, 2002), där exempelvis författaren anser att “...the clients can take up different 

positions depending on their interests in the contact with the social workers and in acting 

together with them.” (Svensson, 2002, s. 74).  Detta tyder på att det kan finnas både positiva 

och negativa upplevelser av relationen mellan socialsekreteraren och klienten, men att dessa 

beror på vilken position eller vilka intressen dessa aktörer intar eller innehar. Det går dock 

inte att undkomma att socialsekreterarens position och befattning har en mer fördelaktig 

position med mer makt. Trots detta har klienten en viss makt då denne kan välja att göra 

motstånd mot socialsekreterarens makt på olika sätt. Utifrån maktens andra ansikte kan 

beskrivningarna ovan tyda på betydelsen av auktoritet* (Bachrach & Baratz, 1963). I de flesta 

fall ovan fogar sig klienterna då de anser att socialsekreteraren har en social legitimitet i och 

med sin profession, och ifrågasätter inte denna ställning då de är rädda för negativa 

konsekvenser. Men i de fall klienterna väljer att inte foga sig gör de motstånd mot den 

auktoritära makten. Och om de har en god relation med socialsekreteraren blir klienterna inte 

arga över avslag eller misstag utan de beskyller i så fall detta på systemet. Knei-Paz (2009) 

hävdar dock att den goda relationen inte har makten att förändra den ekonomiska och sociala 

situationen. Däremot kan relationen användas inom socialt arbete som ett nödvändigt verktyg 

detta då klienterna anser relationen som ett känslomässigt stöd. Utifrån begreppet falskt eller 

manipulerat konsensus* (Lukes, 2005), i maktens tredje ansikte, kan relationen som verktyg* 

(Knei-Paz, 2009) användas som ett maktmedel för att manipulera klienten att anpassa sig till 

eller finna sig i situationen och för att förhindra att det uppkommer motstånd från klienten. 

Därav kan även en god relation användas som ett maktmedel. Relationen som ett verktyg kan 

förstås utifrån Foucault (2003) och även här är det en maktmekanism då makten i detta 

ansikte kan förekomma i de små detaljerna, såsom att bygga upp en relation med en klient för 

att denne inte ska uppleva maktutövningen. 

 

Det andra undertemat som framgår är det återkommande mönster bland klienterna att de 

känner att de inte får möjlighet att vara delaktiga eller delaktiga i processen med 

socialsekreteraren, känslan av maktlöshet och motstånd. Exempelvis i Ylvisaker (2013) finns 
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det både positiva och negativa erfarenheter av kontakt med socialsekreteraren, då författaren 

uttrycker att; “...Omar felt that he was seen, heard and supported by the social workers he 

met since arriving as a traumatized teenager.” (Ylvisaker, 2013, s. 214) och 

sammanfattningsvis beskriver att; “Conversely, social work is perhaps least helpful when 

clients attempting to express their own needs and to re-author their identities feel that their 

concerns – often involving class, gender and ethnicity – are being ignored, suppressed or 

belittled.” (Ylvisaker (2013, s. 216). Ett annat exempel är en klient som säger; 

 

They don’t care ... When I call; I have called several times a week even. When I 

was at X and had to buy clothes then she just ignored me. She did not call for a 

long, long time ... I know they have time I am here and that is important. Only 

because I am here they should not ignore me. 

Johansson (2010, s. 541) 

 

Dessa beskrivningar återkommer i de flesta studierna, där de negativa erfarenheterna 

överväger de positiva erfarenheterna. Det är vanligt att människor blir påverkade av varandra, 

och därför är det inte förvånande att klienterna uttrycker olika känslor och upplevelser av 

kontakten med socialsekreteraren, och detta visar sig i studierna. Klienterna uttrycker bland 

annat känslor och upplevelser av; maktlöshet* (Marttila, 2010; Laasko & Drevdahl, 2006; 

Dumbrill, 2010), förödmjukelse* (Buckley et al., 2010; Altman, 2007), skamkänslor* 

(McPhee & Bronstein, 2003; Ylvisaker, 2013), kontroll* (Dumbrill, 2010), respektlöshet* 

(Anderson, 2001; de Boer & Coady, 2005), kritik (fördömande)* (Dumbrill, 2010; de Boer & 

Coady, 2005) och ignorans* (Ferguson & Lavalette, 2004; Kumer-Nevo & Barak, 2007). Från 

maktens första ansikte kan dessa upplevelser tolkas utifrån den tydliga iakttagbara makten* 

(Lukes, 2005; Dahl, 1957) och menar på att upplevelserna är tydliga konsekvenser av att 

socialsekreteraren ignorerar klienterna och deras behov. Klienternas behov som i exemplet 

ovan ignoreras, vilket Johansson (2010) konkluderar kan leda till att klienter känner sig 

förtryckta och maktlösa. I Neys et al. (2011) studie framkommer det av en kvinna hur hon 

upplevde socialtjänsten gällande diskussionen och vårdnaden om hennes barn, hon säger; 

“Well, I just don’t think everything was looked at, like every solution was looked at, of what- 

it doesn’t have to be this extreme of turning over half custody of my kids. You know, I wasn’t 

expecting it to be as difficult as it was emotionally, and I sort of went in there with a lighter 

view of hope I guess, and came out with feeling less.” (Ney et al., 2011, s. 196) och fortsätter 

med att säga; 

 

I know what they are saying, you know, had some sound to it. But I guess I 

suppose I could say that my perception was different. I didn’t see it as heavy as 

they nailed it down. You know, they sealed and nailed the coffin shut. Like 

there was no word to that I could get in there. But it (family situation) wasn’t 

as bad as they made the picture to be… There was no way to escape, you 

know. 

Ney et al. (2011, s. 196) 

 

Utifrån maktens andra ansikte kan detta tolkas genom icke-beslutsfattande* (Gaventa, 1982, i 

Pettersson, 1987, s. 36f), vilken innefattar att även skapa nya hinder eller symboler för ett 

motstånd. Eftersom Ney et al. (2011, s. 196) menar på att kvinnans beskrivning i exemplet 

ovan kan ses som att hon har en “loss of agency”, vilket tyder på en känsla av maktlöshet och 

hopplöshet angående sin situation. Ney et al. (2011) diskuterar även hur den juridiska 

diskursen och neoliberalismen har konspirerat denna hopplösa känsla i och med en effektiv 

och resursmedveten hantering av ärendet, och fokus på en gemensam vårdnad, vilka är 
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handlingar utifrån den juridiska diskursen, där den sociala kontrollen finns representerad i 

juridiska handlingar för att skydda barnen. Kvinnan i exemplet ovan fick inte medverka i 

beslutsfattandet av hennes barn, i och med att hon uttrycker att hon inte kunde få in ett ord 

och att de uppfattat situationen annorlunda. Det kan utifrån maktens andra ansikte tolkas som 

att det upprättas hinder för modern, detta i form av att inte få medverka i beslutsfattandet. 

Därtill även i form av symboler då socialtjänsten har en mer fördelaktig position i och med 

den juridiska diskursen (språket). 

 

I en studie har psykosociala effekterna (maktlösheten och bristen på medverkan) större 

påverkan än själva den makt socialsekreteraren har angående rätten att besluta (Dumbrill, 

2010) och i en annan studie anses de psykosociala effekterna vara värre än de materiella 

effekterna av ekonomiskt bidrag (Marttila et al., 2010) Med psykosociala effekter menas i 

Marttila et al. (2010) med maktlöshet (kontrollerad och beroende), stigmatisering och skam, 

exkludering och hopplöshet. Det framkommer i denna studie att en klient som har ekonomiskt 

bidrag att “she had no power to influence decicions in her own life. She perceived that she 

was not listened to; instead, the social welfare professionals seemed to decide for her what 

kind of activities she should participate in” (Marttila et al., 2010, s. 147). Vidare framkommer 

det i Marttila et al. (2010) att andra studier såsom Gunnarsson (1993), Starrin och Kalander 

Blomqvist (2001), Underlid (2007) har noterat liknande psykosociala konsekvenser. Utifrån 

maktens tredje ansikte kan dessa beskrivningar tyda på vad Gaventa (1982, i Pettersson, 1987, 

s. 38f) säger är psykologiska anpassningar till maktlösheten då de maktlösa ständigt genomgår 

förluster gentemot de som har makten. I och med att klienterna upplever en brist på 

medverkan och att de inte kan påverka sin egen situation i dessa studier kan deras upplevelser 

tyda på den makt som i maktens tredje ansikte är dold* (Lukes, 2005) och får människor att 

foga sig undermedvetet. Klienterna anpassar sitt beteende med vad Gaventa (1982) menar är 

psykologiska anpassningar och dessa kan vara exempelvis självförakt, överdriven likgiltighet 

eller ödestro. I Ney et al. (2011) uttrycker en klient;   

 

Because I suppose in some small manner, it feels like a trial, that when the glove 

goes down [the social worker] has the last say as to what happens legally….. 

And if I say, you know,  I’d like my children back blah blah blah, this is what I’d 

like the solution to look like, you know, she has the power to veto and say, well 

I’m saying you’re not getting your children back until you do this and this and 

this. 

Ney et al. (2011, s. 197) 

Laasko et al. (2006) beskriver; 

One worker told Kathy that she (the worker) did not return messages. Kathy 

begged, “Please call me so I can be in compliance.” She felt powerless when the 

workers sanctioned her anyway, terminating her benefits, although she was 

eventually able to get the sanction reversed. 

Laasko et al. (2006, s. 91) 

 

I ovanstående studier beskrivs upplevelser av maktlöshet och att klienterna inte får vara 

delaktiga i utredningsprocessen, att de innehar en passiv roll, men det förekommer även 

beskrivningar av att klienterna gör motstånd mot socialsekreteraren. Det beskrivs i Buckley et 

al. (2011, s. 105) hur “Interaction was strategically managed by some service users who were 

careful not to ‘volunteer’ information and kept communication to the ‘bare minimum’”. 

Tregeagle och Mason (2008) ger ytterligare ett exempel där klienter inte delger eller 

engagerar sig i mötet med socialsekreteraren; 
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In three situations, service users withdrew from involvement in decision 

making and did not speak to workers. They maintained a minimum of contact 

(not even at Shier’s level 1), which enabled them to get financial assistance, 

but avoided workers attempts to engage with them. 

 

Tregeagle och Mason (2008, s. 397) 

 

Det förekommer även i Tregeagle och Mason (2008, s. 396) att; “Where service users felt that 

they could not express their views to a particular worker, they employed strategies to avoid 

that worker.”,författarna säger även att;“The sense of resistance and negotiation by service 

users emanating from the findings, challenges the view of power which implies that it is 

possessed by dominant groups (adult workers), and can be withdrawn from this group and 

bestowed on service users.” (Tregeagle & Mason, 2008, s. 399).  I Krumer-Nevo och Baraks 

studie (2008, s. 34) beskriver de hur klienterna reagerar gentemot dålig behandling av 

socialsekreteraren, vissa reagerar med ilska, andra kände hopplöshet och andra reagerade med 

desperata medel som exempelvis när en klient beskriver att denne agerade genom att; “...put 

the baby on the social worker’s desk, told her to take care of the baby herself”,  när hon fick 

svaret att hon inte kunde få hjälp med dagisplacering. Det framkommer att flera andra även 

kände att de behövde “turn the desk over“ för att få hjälp och bli bemött med respekt. 

Däremot framkommer det även att klienter visar på en förstående syn på socialsekreteraren, 

att de har goda intentioner men att de saknar tid och resurser (Krumer-Nevo & Barak, 2006). 

Utifrån maktens fjärde ansikte kan dessa redogörelser från studier tolkas utifrån motstånd* 

(Hindess, 1996), då klienterna uppvisar i dessa studier att de inte är passiva aktörer som 

accepterar respektlöst bemötande eller en känsla av maktlöshet utan visar på motstånd mot 

makten socialsekreteraren innehar i relationen. Pinderhughes (1997) påpekar att individer 

reagerar mot att vara bland annat offer i sociala roller med beteenden som syftar till att ge 

dem en större känsla av makt. 

 

….group behaviors developed in response to powerlessness include: 

1) guardedness (seen by the powerful as distrust and paranoia); 2) 

oppositional, passive-aggressive, or highly autonomous behavior 

(seen by the powerful as stubbornness); and 3) manipulation or 

identification with the aggressor, i.e., the use of power-over behavior. 

 

Pinderhughes (1997, s. 329) 

 

Därav menar Pinderhughes (1997) att dessa beteenden ska förstås av socialarbetare som 

överlevnadstrategier gentemot känslan av maktlöshet som är orsakad av samhälls-

påtryckningar och av maktlösa roller, och menar på att dessa alltför ofta ignoreras och ses 

som symtom på brister. Det framkommer även av Pinderhughes (1997) att dessa beteenden är 

reaktiva; beroende, manipulativa, passiv-aggressiva och/eller självständiga, och inger bara en 

tillfällig känsla av makt. Vidare menar Pinderhughes (1997) att individer som innehar 

maktlösa roller kan inte ta initiativ, göra mål eller fatta beslut då de hela tiden reagerar mot 

någon annans beteende, och menar att detta kan öka känslan av maktlöshet istället för att 

dämpa den. 

Det sista undertemat handlar om beskrivningar av stigma/skam, att klienterna upplever en viss 

skam av att vara i kontakt med socialtjänsten och att klienterna upplever att de är mindre 

värda. McPhee och Bronstein (2003) beskriver hur klienterna upplever sig utstötta och mindre 

värda i jämförelse med socialsekreteraren samt att klienterna upplever att socialsekreterare 

som hjälper dem verkar ha uppfattningen att de förtjänar att bli förödmjukad och känna skam 
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för att de befinner sig i en utsatt position. En klient i studien uttrycker det så här; “It’s the way 

they talk to you, the way they talk down at you that’s humiliating. They’re working for the 

government. ‘You’re here to get something from the government, so I’ll talk down to you any 

way that I want to.’” (McPhee & Bronstein, 2003, s. 38).  Ett annat exempel är då klienterna 

beskriver hur socialsekreterare har förutfattade meningar samt drar egna slutsatser utan att 

lyssna på klienterna, detta klargörs med en av klienternas uttalande då hon säger; 

 

I felt he believed everything that whoever called had said. He believed that 

person and that was it . . . he was going to come here and he was going to 

investigate me and find something wrong. He just wasn’t listening to anything 

I said. 

de Boer och Coady (2005, s. 36). 

 

Det vill säga det är socialsekreteraren som bestämmer vad som ska inkluderas och vad som 

ska exkluderas i exempelvis konversationen (Ylvisaker, 2013), men även i hela processen och 

beslutsfattande processen. Maktens första ansikte sätter fokus på den tydliga och 

framträdande makten som exempelvis kan ses som en fördel för ena parten vid beslutsfattande 

(Lukes, 2005). Utifrån detta perspektiv påvisar det tydligt att socialsekreteraren har den 

beslutsfattande makten, då socialsekreteraren bestämmer vad denne tar med i beräkningen 

under sin utredning och beslutsfattandet. Klienten kan inte påverka socialsekreteraren om 

denne inte låter sig att bli påverkad. Martilla et al. (2010) samt McPhee och Bronstein (2003) 

beskriver hur bistånd är ihopkopplat med skam och stigmatisering i dagens samhälle. En 

klient säger; “Social allowance is nothing to be proud of. It’s the minimum you can exist on. 

It’s something you want to avoid; you do it only in an emergency.” (Martilla et al., 2010, s. 

148). Enligt Bachrach och Baratz (1963) inriktar sig maktens andra ansikte på “mobilisering 

av partiskhet”, där värderingar, åsikter eller institutionella procedurer systematiskt verkar till 

förmån för någon eller på bekostnad av någon annan. Ur denna aspekt kan det tolkas att de 

allmänna värderingar och institutionella procedurer i samhället samverkar till att bistånd blir 

stigmatiserat och skambelagt, och på så sätt inverkar det på klientens bekostnad och utökar 

samtidigt socialsekreterarens makt. Maktens tredje ansikte framställer att maktmekanismerna, 

såsom sociala myter, symboler och språk, tillsammans med maktprocesser skapar meningar 

och mönster som får B att handla och tänka annorlunda än han kanske annars skulle göra, till 

A:s fördel men till B:s nackdel (Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987). I exemplet ovan, där 

bistånd stigmatiseras och skambeläggs, kan enligt detta synsätt ses som att stigmatiseringen 

av bistånd och skambeläggningen kan ses som symboler som har formats och manipulerats så 

att klienterna handlar och tänker annorlunda än de annars skulle göra och då till deras egen 

nackdel. Därtill kan de sociala myterna vara socialt strukturerade tillsammans med de 

kulturella beteendemönster som konstrueras av både kollektiva aktörer och institutioner 

(Lukes, 2005). Den sociala myten om “klienten” får klienterna att känna sig känna sig 

skamfulla över sin status som klient och ifrågasätta sin mänskliga värdighet (McPhee & 

Bronstein, 2003) och en klient säger; “They talk to you like ‘Oh, you’re just somebody on 

welfare’ like you’re nobody, really” (Anderson, 2001, s. 171). Makten kan ses här i begreppet 

“klient”, hur den sociala myten om klienten har lett till en stigmatisering av klienter som ett 

begrepp, vilket i sin tur har lett till en skamkänsla hos klienterna. Vidare beskriver Martilla et 

al. (2010) att denna skam och stigmatisering kan leda till att människor inte vill söka sig till 

socialsekreterare och socialt arbete när de är i behov av hjälp och stöd. Ylvisaker (2013) 

tillägger att socialsekreterare försöker definiera klienternas verklighet genom kategorisering 

som kan leda till stigmatisering. Även klienterna kategoriserar sig själva och andra klienter i 

de som förtjänar och de som inte förtjänar hjälp. En klient har svårt att sätta sig själv i 
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kategorin med de som förtjänar hjälp då hans tidigare syn på klienter inte går ihop med hans 

syn på sig själv som klient. Han kommenterar att;   

 

...it’s people who are sick or who are taking drugs or drinking too much 

alcohol or something like that [who go to social services]. But I’m a healthy 

person, I’m capable of working and I can do whatever those people are doing 

who are working. For me, this is, I had never thought it would be like this. 

 

Martilla et al. (2010, s. 148) 

 

Enligt maktens fjärde dimension anser Hindess (1996) att i varje relation finns det makt och 

varje maktrelation är instabil, otydlig och föränderlig, då denna makt kräver att det finns en 

viss frihet i form av möjlighet att göra motstånd mot denna makt. Men Foucault (2003) säger 

också att inom examinationen görs makten osynlig och subjekten görs om till objekt, där 

individer beskrivs, analyseras och grupperas för att enklare kunna beskriva grupper och 

uppsatta avvikelser och på så sätt omvandlas individen till ett fall. Detta kan leda till 

kategorisering av klienter i grupper förtjänar/förtjänar inte hjälp samt stigmatisering och 

mindrevärdeskänslor som uttrycks i exemplet ovan. Utifrån Foucaults maktperspektiv kan 

kategoriseringen och stigmatiseringen tolkas att socialsekreterare objektifierar klienter och på 

så sätt har makten, men samtidigt har klienterna frihet att göra motstånd i form av att göra 

valet att inte gå (tillbaka) till en socialsekreterare. För att en maktrelation ska existera måste 

både socialsekreterare och klient medverka och därför kan denna relation ses som instabil och 

föränderlig.  

 

BYRÅKRATI OCH STRUKTUR 
Inom detta övergripande tema byråkrati/struktur framgår följande underteman; lagar och 

regler samt krav.  Det första undertemat lagar och regler visar sig i klienternas beskrivningar 

av att processen och bemötandet är alltför byråkratisk och fokuserar på klienternas svagheter 

istället för styrkor. Vissa klienter beskriver socialsekreterare som “de hemska, de som följer 

regler”, då de ansåg att mötet med socialsekreteraren inte blev så lyckat (Ylvisaker, 2013). 

Dessutom beskriver Fergusons och Lavalettes studie (2004) att fokus tenderar att ligga på 

kontroll och budget samt att det sociala arbetet omorganiseras utan vare sig klientens eller 

socialsekreterarens synpunkter. Krumer-Nevo och Barak (2007) skildrar klienternas 

upplevelser i mötet med socialsekreterare och klienterna anser att socialsekreterarens arbete är 

för mekaniskt och nedlåtande, då socialsekreteraren inte erkänner klientens förmågor samt 

försöker bara “fixa” klienten. En av de tillfrågade klienterna uttrycker; “I went through it 

many times, having to explain everything again from the beginning. They make you despair of 

ever getting anywhere.”  (Krumer-Nevo & Barak, 2007, s. 34). Maktens första ansikte ser på 

makt genom att A har makt över B i den mån att han kan få B att göra något som B annars 

inte skulle göra, där A kan vara en individ, grupp eller det politiska styret (Dahl, 1957). I 

exemplet ovan kan detta tolkas att socialsekreteraren har makt över klienten då denne får 

återberätta sin livshistoria och göra det som socialsekreteraren anser bör göras. Men det kan 

även förklara socialarbetarens mekaniska arbete samt omorganiseringen av det sociala arbetet 

utan hänsyn till klienten eller socialarbetaren. Detta då det politiska styret är de som har 

makten i detta avseende och kan få socialsekreteraren att göra något som denne annars inte 

skulle göra. Eftersom socialsekreteraren måste följa de lagar och regler som införs på 

arbetsplatsen och detta påverkar i sin tur mötet med klienten också. Likaså kan detta 

analyseras utifrån maktens andra ansikte då en omorganisering kan ses som ett maktmedel 

från det politiska styret. Gaventa (1982, i Pettersson, 1987) anser att makten kan förekomma 

genom att förhindra motstånd och konfliktens utbredning genom att skapa nya hinder såsom 
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omstrukturering av arbetssätt, regler och fördordningar och på så sätt bibehålls den politiska 

makten. Flera studier påpekade att klienterna anser att socialarbetare fokuserade på deras 

svagheter och inte på deras styrkor (Ney et al., 2011; Krumer-Nevo & Barak, 2007) samt att 

socialsekreterare bör lägga större fokus på klienternas styrkor och viljestyrkor (Anderson, 

2001; de Boer & Coady, 2005).  Med hjälp av maktens andra ansikte skulle detta kunna 

interpreteras som manipulation* (Bachrach & Baratz, 1963), där socialsekreteraren använder 

manipulation som ett maktmedel då denne fokuserar på klientens svagheter och inte styrkor, 

vilket leder till att klienterna fogar sig utan att veta varifrån kraven kommer eller av vilken 

sort de är. Medan andra klienter anser att lagarna och reglerna är restriktiva och förhindrar 

dem att göra framsteg samt att kontakten med socialtjänsten är för byråkratisk, där en klient 

aldrig kan komma ut som en vinnare (Krumer-Nevo & Barak, 2006). En klient beskriver; 

 

It’s not only the frustration. It’s the helplessness. You feel so small. You’re 

nothing. You beg for help – where don’t you turn? It’s a capitalist country: If 

you have means, you can float, but if you don’t, you could die and no one 

would even glance your way. 

Krumer-Nevo och Barak (2006, s. 781) 

 

Enligt Lukes (2005) perspektiv, maktens tredje ansikte, kan makten förhindra människor från 

att ha missnöjen och göra motstånd genom att förändra människors uppfattningar på så sätt att 

de accepterar den rådande sociala ordningen. Här kan det tyda på att de restriktiva lagarna och 

reglerna samt den byråkratiska socialtjänsten kan vara maktverktyg för det politiska styret, då 

både klienterna och socialsekreterarna accepterar och förhåller sig till lagar och regler vilket 

förstärker den byråkratiska makten. Hjertner Thorén (2005, i Martilla et al., 2010) redogör att 

kommunens primära funktion gällande socialt arbete är att se om klienten är berättigad eller 

inte för hjälpen som klienten ansöker om och därför läggs fokus inte på den enskilde klientens 

behov. Detta kan tyda på att klienterna objektifieras och tillämpas som fall, ett kunskapsobjekt 

och fokus för makt inom examinationen * (Foucault, 2003) enligt maktens fjärde ansikte.  

 

Det andra undertemat inom byråkrati/struktur är de olika krav som klienter beskriver och 

upplever i studierna. Klienterna säger att socialsekreterare alltid vill ha mer och som klient 

kan en tåla det till en viss gräns (Altman, 2007), men om kraven blir för höga kan det leda till 

att klienterna väljer att avstå från att ansöka om hjälp (Ekström, 2014) trots att de har rätt till 

det. I Quintilianis studie (2009) är några exempel på krav att klienten måste komma in till 

kontoret och träffa socialsekreteraren samt att hitta en sysselsättning som till exempel ett 

arbete inom en viss tid. En klient uttrycker sin uppfattning gällande socialsekreterarens krav 

så här; 

...they kept asking me to come into the GAIN office. I couldn’t do it. I had to 

take my kids to (different) schools in the morning and picking them up after 

school. I had to cook for them and I just didn’t have time to go to the GAIN 

program and I didn’t make it. They cut my food stamps and cash. I went to the 

GAIN program once as requested. But the next time, they asked me to get a job 

and I told them I couldn’t because my husband was sick. So they cut my 

welfare a year ago.”   

Quintiliani (2009, s. 144). 

 

Då socialsekreteraren har den beslutsfattande makten* (Lukes, 2005), sett utifrån maktens 

första ansikte, i samband med sin profession har socialsekreteraren makten att ställa olika 

krav på klienten. Å andra sidan beskrivs de oändliga utredningarna* (Krumer-Nevo & Barak, 

2006), där en klient berättar att “they will come to check you again and again, and keep 
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coming back to check even if they find no further violations.” (Krumer-Nevo & Barak, 2006, 

s. 782), vilket leder till att klienterna känner sig övervakade och hjälplösa. Enligt maktens 

andra ansikte anses den auktoritära makten vara då B fogar sig för att denne tycker att det är 

förståndigt på grund av att antingen befallningen anses vara legitim eller för att den är 

resultatet av en legitim process (Bachrach & Baratz, 1963). I illustrationen ovan där klienten 

anser sig vara övervakad och hjälplös kan det förklaras med maktens andra ansikte då 

socialsekreteraren har den auktoritära makten. Detta innebär att klienten fogar sig eftersom 

socialsekreterarens arbete anses vara legitimt och de flesta klienterna tycker det är smartast att 

foga sig för socialsekreterarens krav så att det inte blir några sanktioner eller avslag. McPhee 

och Bronstein (2003) menar att kraven om till exempel utbildning och arbete kan bli för höga 

och detta kan leda till att klienten blir för överväldigad av dessa krav. En klient säger; 

“They...make you feel belittled. They’re higher up, so they make you feel lower, like you can’t 

accomplish anything.“ (Anderson, 2001, s. 171). Detta anser vi kan leda till en känsla av 

maktlöshet hos klienterna. Gaventa (1982, i Pettersson, 1987) anser att en individ som har 

erfarit ständiga nederlag gentemot de dominerande anpassar sina föreställningar och håller 

fast vid denna anpassning på grund av maktlösheten. Denna maktlöshet kan uttrycka sig som 

ödestro, självförakt eller överdriven likgiltighet om ens egen situation, men även som 

internalisering av den dominerandes värderingar för att undvika den subjektiva känslan av 

maktlöshet. Med utgångspunkt ur maktens tredje ansikte kan dessa nederlag ses som de höga 

kraven från socialsekreterarens sida, då klienten blir bestraffad i olika former om kraven inte 

tillfredställs. Dessutom kan denna maktlöshet hos klienterna leda till överdriven likgiltighet, 

såsom i citatet ovan där klienten känner att denne inte kan göra något åt sin situation och detta 

kan leda till att klienten internaliserar socialsekreterarens värderingar för att lättare undgå 

känslan av maktlöshet. Leonardsen (2007, s. 8) uttrycker att; “In a market society, having a 

low value is synonymous with not being noticed. As a consequence, this turns the low value 

into an even worse situation: no value.”, vilket beskriver det marknadsfokuserade samhället 

som inte längre värderar människan som en individ utan enbart dennes resultat. Detta kan ses 

utifrån maktens fjärde ansikte som biomakt* (Björnesson & Rehn, 2009), som innebär en 

maktteknik som utövar makt över både individer och befolkning i en form av kontroll från 

staten med mål att skapa en sund befolkning. Vad som anses vara en “sund” befolkning kan 

diskuteras men i detta fall kan det tyda på att en “sund” befolkning är den som tillför något till 

gemenskapet/landet och kunna vara en resurs för staten. Exempelvis tillför inte en arbetslös 

lika mycket som en heltidsanställd och därför tillhör den arbetslöse inte den “sunda” 

befolkningen. Staten har stor makt och med hjälp av biomakt* (Björnesson & Rehn, 2009) 

kan staten utöka sin makt genom kontroll. Men genom att kategorisera och till och med peka 

ut vissa individer och grupper kan det leda till att dessa stigmatiseras och att människovärdet 

förminskas, vilket ingen människa ska behöva utstå. 

 

INFORMATION OCH KUNSKAP 
De underteman som framkommer inom detta tema är kunskap och delge information (både 

klient och socialsekreterare), otillräcklig information och kunskap/språk. Det första 

undertemat uppvisar sig i klienters uttalanden i studierna att de värdesätter att 

socialsekreteraren har kunskap om sitt område och kan referera till andra som kan tillgodose 

deras behov (Ekström, 2014; Jindani & Murdock, 2009; Krumer-Nevo & Barak, 2007). 

Däremot kan enligt Svensson (2009) kunskap vara en möjlighet för att utöva makt, vilket 

uttrycks nedan i följande citat; 

 

Showing a person respect means that you accept his thoughts and ideas at least 

parts of them. To do that, you have to understand the other person and his 
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situation; you have to get to know him. This knowledge accumulates 

possibilites to exercise power. 

Svensson (2002, s. 78) 

 

Utifrån maktens första ansikte kan kunskap ses som en möjlighet att utöva makt, detta kan 

förklaras med hjälp av att makt innefattar en förmåga att handla samt fokus på att göra och 

delta (Lukes, 2005; Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987). Socialsekreteraren har förmågan att 

delge information och att inte delge information, vilket tyder på att socialsekreteraren kan 

nyttja sin kunskap på det sätt som passar denne, vilket både kan innefatta både positiva och 

negativa konsekvenser för klienten. Det framkommer i Krumer-Nevo och Baraks studie 

(2007) att några klienter inte anser att deras socialsekreterare var professionella, då de inte 

kunde hänvisa dem vidare till andra myndigheter eller organisationer där deras behov skulle 

bli tillgodosedda. 

 

Det visar sig i flera studier att klienterna antingen ljuger, är försiktiga med information eller 

begränsar den samt att de inte vågar säga allt i mötet med socialsekreteraren (Jindani & 

Murdock, 2009; Altman, 2007; Tregeagle & Mason, 2008; Ylvisaker, 2013; Buckley et al., 

2010). I Tregeagle och Mason (2008) uttrycker flera klienter hur de medvetet är försiktiga 

med vilken information de ger till socialsekreterarna; “Everyone knows...the boundaries to go 

to speak to the workers”, “.....when it came down to it, if I didn’t like something in the forms, 

if I felt something was a bit too personal or something I’d just lie” (Tregeagle & Mason, 

2008, s. 396). Det framkommer i denna studie att en klient inte vågar uttrycka sitt missnöje 

med sin situation vilket författarna tolkar som “threat of the loss of housing, food and support 

clearly prevented this young person from speaking about his unhappiness” (Tregeagle & 

Mason, 2008, s. 396). Dessa beskrivningar kan uttydas med hjälp av maktens andra ansikte 

och “lagen om förväntade reaktioner”* (Bachrach & Baratz, 1963). Detta då klienterna ljuger 

för att de är rädda för att socialsekreteraren ska använda deras kunskap som ett medel för att 

ta till sanktioner. Utifrån maktens tredje och fjärde ansikte kan klienternas beteenden i ovan 

exempel tolkas utifrån psykologiska anpassningar till maktlösheten*(Gaventa, 1982, i 

Pettersson, 1987) och motstånd* (Hindess, 1996).  Klienterna ljuger eller begränsar den 

informationen de delger på grund av den maktlöshet de känner oavsett socialsekreterarens 

position, och anpassningar kan kännetecknas av en internalisering av socialsekretarens 

värderingar för att undgå känslan av maktlöshet (Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987). Detta 

kan uttydas i Dumbrills (2010) studie där en klient säger; “If you admit something, all of a 

sudden that can become a reason that you can’t have your kids”, och att föräldrarna uttrycker 

“...are so nervous that they are ‘terrified to be human’ and consequently“ act like a robot and 

usually make up a really good lie” (Dumbrill, 2010, s. 198). Uttalanden om att de är rädda för 

att vara humana och att de agerar som robotar kan tyda på att de har anammat 

socialsekreterarens beteende och värderingar i och med att ett robotliknande beteende 

(mekaniskt och byråkratiskt) tidigare har beskrivits som ett beteende som socialsekreterare 

innehar. Utifrån motstånd* (Hindess, 1996) kan lögnerna och rädslan tolkas som 

motståndsreaktioner mot maktlösheten. Det finns inte makt utan motstånd, menar Foucault 

enligt Hindess (1996) och att de under maktutövning är fria att göra motstånd. Pinderhughes 

(1997, s. 332) menar att “use of deception, secrets, half-truths and lies” är 

beteenden/reaktioner för den maktlöshet individer känner, och tar till dessa beteenden för att 

inge en större tillfällig känsla av makt. Vilket en klient uttrycker bra genom att säga; 

 

... There are times when I just lie; I don’t dare to talk about things. I just try 

to invent things in order to keep them from nagging on me. It would have 

been nice if we really could talk about my expenses... 



34 

 

Ylvisaker (2011, s. 208f) 

 

Det andra undertemat som framkommer är otillräcklig information och service, detta 

kännetecknas av en opålitlig, otillräcklig och missledande information, men även av en 

otillräcklig service då socialsekreteraren inte svarar på meddelanden eller är nåbar. Krumer-

Nevos och Baraks studie (2007) konstaterar att flera av de tillfrågade klienter som kände ilska 

och frustration gällande begränsade eller saknade resurser samt att deras grundläggande behov 

inte blev uppfyllda vid kontakt med socialtjänsten. Där det visar sig att de kunde få hjälp på 

annat sätt och kände att deras socialarbetare inte var professionell nog, eftersom om 

socialarbetaren hade varit tillräckligt professionell hade denne kunnat hänvisa klienten och 

denne hade fått hjälp tidigare (Krumer-Nevo & Barak, 2007). Dessutom framkommer det i 

andra studier såsom i Buckleys et al. studie (2010) att flera olika områden på olika nivåer bör 

utvecklas. Till exempel bör klienterna vara mer delaktiga, fokus bör ligga på ömsesidig tydlig 

information samt grundläggande etikett såsom att komma i tid och svara på meddelanden. 

Socialsekreteraren bör ha större medvetenhet om den påverkan kommunikation kan ha på 

processen och utfallet av utredningen, bedömningen och interaktionen. Men även på en högre 

nivå, förvaltningsnivån, bör det finnas ett behov av att stötta personalen i att hålla sig 

uppdaterade samt att tydligare lokala riktlinjer utformas gällande information och 

informationsdelgivning. Murdock (2009) påvisar i sin studie att 39 procent av klienterna inte 

hörde av socialsekreteraren efter att de hade ringt och lämnat ett meddelande. Utifrån maktens 

första ansikte* (Lukes, 2005), där makt kan ses som fördel vid beslutsfattande, kan detta 

tolkas utifrån att socialsekreteraren har den synliga makten eftersom klienterna är i en 

underlägsen maktposition då de är tvungna att ha kontakt med socialsekreteraren för att få 

hjälp. Socialsekreteraren däremot har inte likadana krav på sig och har en sådan position att 

denne har mer frihet att bestämma i vilken mån denne vill ha kontakt med klienterna. Krumer-

Nevo och Barak (2006) beskriver att flera klienter anser att de hade svårt att få pålitlig 

information gällande rättigheter och skyldigheter i kontakt med socialtjänsten. Men även att 

klienterna oftast fick oklara och otydliga svar och att flera fick missledande information som 

skadade dem. Medan Bengtsson (2003) framställer att klienterna får otillräcklig information 

om relevanta val samt att koordinationen är dålig inom det sociala arbetet. Även Neys et al. 

studie (2011) visar att flera av klienterna undrar varför de inte blev informerade om andra 

alternativ, som klargörs ytterligare av en klient här; “Well, I just don’t think that everything 

was looked at, like every solution was looked at, of what – it doesn’t have to be this extreme of 

turning over half custody of my kids...“ (Ney et al., 2011, s. 196). Maktens andra ansikte anser 

att det finns makt i beslutsfattande men även i icke-beslutsfattande situationer (Bachrach & 

Baratz, 1963), som exempelvis att trycka ned hot eller möjliga hot. I exemplet ovan där 

klienterna inte får tillgång till kunskapen om deras rättigheter och skyldigheter, kan detta ses 

som att socialarbetaren inte delar med sig av denna kunskap för att inte riskera att ett möjligt 

hot väcks i form av motstånd från klienterna. Bachrach och Baratz (1963) klarlägger att makt 

även kan utövas med “styrka” där A når sina mål fastän B vägrar att foga sig genom att ta 

ifrån B valet mellan att foga sig eller inte. Vilket kan ses då klienten varken har tillförlitlig 

information om sina rättigheter, skyldigheter eller vilka andra val denne kan göra, som 

innebär att socialsekreteraren på så sätt har makt över processen och klienten. 

 

Ney et al. (2011) beskriver också hur misstolkning från socialsekreterarens sida och/eller 

felaktig information kan leda till negativa konsekvenser för klienten. En familjemedlem till en 

klient uttrycker; 

 

...the social worker showed up with the idea of... claiming that [the mother’s] 

drug test has shown that she had used, and she didn’t have the results with her. 
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Um, she didn’t have the number in her head of what had gone up and I feel as 

though [the mother] was blindsided with that information. I feel that it was 

inappropriate to bring that to the table without having the document with her or 

the exact figure. 

Ney et al. (2011, s. 193) 

 

Lukes (2005) redogör hur makten, utifrån maktens tredje ansikte, kan formas och manipuleras 

genom språk och informationsförmedling. Socialsekreteraren i citatet ovan kan ha missförstått 

eller fått fel information som hade förödande konsekvenser för klienten, men ändå har 

socialsekreteraren makten genom hur denne uttrycker sig samt vilken information denne 

väljer att dela med sig och på vilket sätt. McPhee och Bronstein (2003) kommenterar att flera 

klienter har uttryckt att de fick oriktig eller otillräcklig information samt att vissa har undrat 

varför de inte hade blivit informerade om flera alternativ (Ney et al., 2011). Enligt maktens 

fjärde ansikte kan en maktteknik vara “power/knowledge” med syfte att disciplinera individer 

för att lättare kunna kontrollera dem och få dem att internalisera dessa discipliner (Foucault, 

2003). Utifrån detta perspektiv kan socialsekreterarens makt ses i form av disciplinering av 

klienterna med hjälp av otillräcklig eller inkorrekt information. 

 

Det sista undertemat kunskap och språk syftar till den kunskap socialsekreteraren har och hur 

socialsekreteraren använder sig av språket som ett redskap. Johansson (2010) anser att makten 

är väldigt synlig och självklar då socialarbetare har flera källor av makt, i form av till exempel 

kunskap, interprofessionella kunskaper och legitim makt. Men den största källan till 

socialarbetarens makt är resurserna och utbudet av service som är kontrollerad av 

organisationen. Maktens första ansikte fokuserar på den synliga och tydliga makten (Lukes, 

2005; Dahl, 1957). Här är det väldigt tydligt att socialsekreteraren får makt med hjälp av 

kunskap, legitim makt, resurserna och utbudet av service. Den enskilde socialsekreteraren kan 

till en viss del själv välja hur denne ska använda sin makt. Dock är socialsekreteraren och 

källorna till makt under organisationens kontroll, vilket indikerar att organisationen har makt 

över socialsekreteraren, och har möjligheten att begränsa socialsekreteraren eller hjälpa till 

utveckling. Pinderhughes (1997) anser att det är viktigt att vara medveten eller ha kunskap om 

maktdynamiken och att socialarbetaren är medveten om att flera kombinationer av 

förtryckande positioner kan ha dubbel eller trippel effekter. När socialarbetaren är medveten 

om detta kan denne lättare välja om denne ska använda sin maktposition på ett positivt eller 

ett negativt sätt. Ur maktens andra ansikte kan socialsekreterarens makt visas genom de 

institutionella procedurer (spelregler)* (Bachrach & Baratz, 1963), som är gällande inom det 

sociala arbetet. 

 

Enligt flera studier, bland annat Bar-Ons studie (2002) kan språket användas som ett redskap 

och i exemplet nedan uppvisas diskursen gällande språket bland socialsekreterare. 

 

...in social work’s discourse that cultivates words like ‘ask’, ‘prompt’ and 

‘facilitate’ in place of words like ‘demand’, ‘insist’ and ‘protest’, and that 

replaces ‘expertise’ and ‘knowledge’ with ‘partnership’, ‘participation’ and 

‘dialogue’. Indeed, so ingrained is this ideology that some social workers even 

object to using ‘persuasion’, preferring to use ‘honesty, openness, and 

genuineness’ instead. 

Sheppard (1995, i Bar-On, 2002, s. 1009). 

 

Även med utgångspunkt i maktens tredje ansikte* (Lukes, 2005) anses språket kunna vara ett 

redskap för maktutövning, som kan formas och manipuleras genom hur språket används. 
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Socialsekreteraren kan använda sig av språket som ett maktredskap på olika sätt, exempelvis 

om denne använder ord som “krav” och “expert” visar detta på direkt maktutövning. Medan 

ord såsom “information” och “dialog” kan tyda på en indirekt maktutövning. Denna form av 

maktutövning kan vara enklare för socialsekreteraren att använda för att manipulera klienten. 

Men när de professionella är medvetna om språkets betydelse och om hur denne uttrycker sig 

kan det leda till att makten balanseras ut mer mellan klient och socialsekreterare vilket kan 

leda till en bättre relation mellan socialsekreterare och klient. de Boer och Coady (2005) och 

andra anser att relationen mellan klienten och socialsekreteraren är oerhört viktig både för 

klienten och socialsekreteraren samt att det påverkar processens gång. Enligt maktens fjärde 

ansikte, menar Hörnqvist (1996) att i varje relation förekommer det makt, relationell makt, 

som påverkas av de medverkande i relationen. Därför finns även den relationella makten 

närvarande i relationen mellan klient och socialsekreterare. 

 

She (the social worker from the RVC, my note) has given me a feeling of 

tremendous security. It has made me function and has given me a feeling that I 

have control of the process. I have not even been close to this situation before. 

And in particular feeling of security in having a person who really knows all 

this. She knows what she’s talking about and she helps me until it’s done… 

 

Ekström (2014, s. 7) 

 

I exemplet ovan visar det sig hur socialsekreteraren har påverkat klienten och deras relation i 

en positiv riktning då klienten kände sig trygg och i kontroll även om situationen och hela 

processen var okänd för klienten. Både socialsekreteraren och klienten hade relationell makt 

som de verkar ha använt för att utveckla en god och fungerande relation, vilket visar sig i 

bland annat då klienten känner sig trygg. Exemplet ovan kan lika gärna ha utvecklats i en mer 

negativ riktning, vilket har visat sig i flera studier. Detta kan förklaras med att maktrelationer 

är instabila, otydliga och föränderliga (Hindess, 1996), därför har varje individ i någon mån 

makt och frihet att göra motstånd mot makten i varje relation. Det innebär att både klient och 

socialsekreterare har makt i viss mån att påverka och förändra relationen. 

 

Sammanfattningsvis beskriver klienterna att de upplever sanktioner, känner sig kontrollerade 

eller att de inte har någon kontroll över situationen och att det är socialsekreteraren som fattar 

besluten. Klienterna känner sig maktlösa och att de inte får möjligheten att vara delaktiga i 

processen. Klienterna beskriver även en känsla av att de anses mindre värda och att det 

förekommer en skamkänsla med att vara i kontakt med socialtjänsten. Relationen mellan 

klient och socialsekreteraren har en stor påverkan på ett fortsatt samarbete och kan både vara 

ett redskap i syfte att stärka förtroende eller för att manipulera klienten. Klienterna upplever 

även socialsekreteraren och organisationen som byråkratisk på grund av dess lagar, regler och 

krav. Det visar sig även att klienterna värderar att de får pålitlig och tillräcklig information 

samt att socialsekreteraren är nåbar och svarar tillbaka, att alla alternativ tas upp innan beslut 

fattas. Detta då det har visat sig att klienter får otillräcklig eller missledande information. 

Utifrån maktens fyra ansikten har dessa beskrivningar förklarats till att vara allt från 

manipulation, ojämlika maktpositioner, motstånd och olika makttekniker. De olika 

framställningarna av makt utifrån de maktens fyra ansikten visar hur makten kan ses ur olika 

perspektiv och att inget perspektiv är mer riktig än den andra, vilket är anledningen till att 

begreppet makt är ett omtvistat begrepp. 
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DISKUSSION 
Denna forskningsöversikt har haft i syfte att undersöka utifrån maktteori eller mer precist 

maktens fyra ansikten, hur makt och maktrelationer kommer i uttryck i forskningen mellan 

socialsekreterare och klient med fokus på klienternas beskrivningar. I sammanställningen och 

tematiseringen av studierna fann vi fyra övergripande teman; kontroll delaktighet och 

psykosociala effekter, byråkrati/struktur samt information och kunskap. 

 

KONTROLL 
I forskningsöversikten framkommer det av klienternas beskrivningar ett flertal 

kontrollmekanismer, vilka uttrycks genom en tydlig makt i form av hot, sanktioner och 

manipulering. Även genom en osynlig makt där klienterna tänker och handlar annorlunda än 

de annars skulle göra, till socialsekreterarens fördel och klientens nackdel. Det framkommer 

att det är även vanligt förekommande med sanktioner, och riskerna med att få påföljder i form 

av någon sanktion kan indikera på varför klienterna rättar sitt beteende efter 

socialsekreteraren. Fastän det är berättigat med sanktioner enligt lagrum som i 4 kapitlet 5 § 

socialtjänstlagen anser vi att personer i utsatta positioner inte ska behöva utsättas för vidare 

påtryckningar. Fokus ligger alltför mycket på skyldigheter och inte rättigheter, men även att 

socialsekrererare poängterar klientens svagheter istället för styrkor. Både tidigare forskning 

och denna studie indikerar att socialsekreterare har sitt fokus på de ovan nämnda aspekterna. 

Kontrollen visar sig även genom att klienterna upplever en känsla av att de var under kontroll 

eller upplever att de inte har någon kontroll (Marttila et al., 2010; Burström, 2010; Dumbrill, 

2010; Buckley et al., 2010) och inte hade makten att fatta besluten i deras liv (Ylvisaker, 

2010; Marttila et al, 2010; Anderson, 2001). Det är enligt International Federation of Social 

Workers (2012) några av de grundläggande principerna att socialarbetare ska respektera rätten 

till självbestämmande och identifiera styrkor och verka för empowerment. Denna studie har 

dock visat att socialsekreterare har undgått denna princip och har istället berövat klienterna 

deras rätt till självbestämmande. Det är enligt Thorsén (2012) som förklarar utifrån John 

Stuart Mills modell solidarisk paternalism en balansgång gällande det etiska förhållningssättet 

mellan klientens självbestämmande och risken att klienten blir kränkt.  På vänster sida av 

denna skala nedan har klienten mer makt, ansvar och självbestämmelse. Den högra sidan 

indikerar ett större medansvar för socialarbetaren. Det är därmed en balansgång med att göra 

för lite eller att göra för mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Figur 2 
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Det framkommer även i forskningsöversikten att klienterna inte är de enda personerna i 

relationen mellan socialsekreterare och klient som är under kontroll och maktutövning, utan 

att även socialsekreteraren är det också. Socialsekreterarna får påtryckningar och styrning från 

organisationen, vilket gör dem ett redskap för maktutövning. Socialsekreterare får oftast en 

oändlig mängd uppgifter och krav att uppfylla, men med ett begränsat handlingsutrymme och 

begränsade resurser. De har även krav från en mängd olika håll; klienter, kollegor och 

organisation, vilket kan leda till bland annat utbrändhet. 

 

DELAKTIGHET OCH PSYKOSOCIALA EFFEKTER  
En god relation beskrivs i studierna som en grundläggande faktor för ett samarbete mellan 

socialsekreterare och klient, men även att klienterna beskriver att socialsekreterare brister i 

förståelsen av en god relation, vilket i sin tur påverkar samarbetet. Relationen kan användas 

som ett redskap som kan få antingen positiva eller negativa konsekvenser. En god relation är 

en bra grund för ett samarbete och kan vara ett hjälpmedel, men socialsekreterare bör 

reflektera över relationen och i vilket syfte den används. Då relationen kan användas både 

som ett redskap för att stärka förtroende eller manipulera klienten. Det intressanta är att det 

framkommer av klienternas beskrivningar att de som har positiva erfarenheter av mötet med 

socialsekreterare berättar att socialsekreteraren har avvikit från de traditionella arbetssätten 

(de Boer & Coady, 2005; Buckley et al., 2010; Krumer-Nevo & Barak, 2008; Knei-Paz, 2009) 

och använt sig av bland annat “soft, mindful and judicious use of power“ (de Boer & Coady, 

2005). Detta visar på att socialsekreterare har gjort motstånd mot styrningen uppifrån och 

utökat sitt handlingsutrymme.  

 

Beteenden som Pinderhughes (1997) kallar för överlevnadsstrategier mot känslan av 

maktlöshet kan tänkas visa på hur relationen emellan socialsekreteraren och klienten inte är en 

enformig relation, där enbart socialsekreteraren innehar makt utan klienten har även 

möjligheten att utöva makt. Svensson (2002) hävdar dock att socialsekreteraren och klienten 

kan inta olika positioner i relationen, och att dessa uppkommer av socialsekreterarens syn på 

klienten och arbetsuppgiften men även utav relationen. Vidare framgår det av Svensson 

(2002) att berättelser om stöttande aspekter indikerar på de överenskomliga positionerna där 

båda kan uttrycka sina åsikter medan de kontrollerande aspekterna visar på de mer ojämlika 

positionerna. Då denna forskningsöversikt har i mesta del tagit upp de mer kontrollerande 

aspekterna indikerar detta på att klienterna och socialsekreterarna har haft ojämlika positioner. 

En väsentlig aspekt som framgår är klienternas upplevelser av att inte vara delaktiga i 

utredningsprocessen och beslutsfattandet, vilket bör vara en självklarhet då lagrum och 

riktlinjer förespråkar delaktighet och självbestämmanderätt. Eftersom denna 

forskningsöversikt har visat på brister i grundläggande principer gällande socialsekreterarnas 

förhållningssätt och handlingar gentemot klienterna är det av stor vikt att inom socialt arbete 

fokusera på delaktighet och självbestämmanderätt. Varje enskild socialsekreterare bör vara 

medveten om de konsekvenser ens handlingar kan utgöra för klienten. Brister som dessa bör 

uppmärksammas mer inom organisationen på det sociala fältet och arbetas med kontinuerligt. 

 

BYRÅKRATI OCH STRUKTUR 
I studien framkommer det att lagar och regler används som maktverktyg. Klienterna upplever 

att socialsekreteraren i samband med restriktiva regler och lagar har ett mekaniskt (inhumant 

beteende) och nedlåtande bemötande. Detta kan tänkas bero på grund av att socialsekreterarna 

har ett fokus på de instrumentella behoven och inte alltid de känslomässiga behoven, vilket 

har lett till en vidare objektifiering av klienterna. Det beskrivs av Hjertner Thorén (2005, i 
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Marttila et al., 2010) att kommunen inte har klientens enskilda behov i fokus utan att detta är 

att se vilka som är berättigade till hjälp. Det kan även tänkas att se klienterna som subjekt kan 

vara känslomässigt jobbigt för socialsekreteraren då de behöver neka bistånd eller liknande. 

Obejktifieringen av klienterna kan även ha medfört till att socialsekreterare inte gör mer än 

arbetsuppgiften kräver och tar den enklare vägen ut genom att inte se klienterna som subjekt. 

Vi anser att socialsekreterare har ett ansvar i och med sin profession och ska inte behöva 

objektifiera klienter för att underlätta arbetsprocessen och på så sätt undvika vägen till 

utbrändhet. Utan vad som behövs är en omstrukturering av arbetsprocessen och synsättet på 

klienterna. I flera studier beskriver klienterna att de upplever en skam med att gå till 

socialtjänsten eller en skamkänsla med att vara klient. Detta har förklarats med att 

värderingarna inom samhället och institutionerna har byggt upp ett stigma kring “klienten” 

och har därmed bidragit till klientens känsla av skam då det finns en allmän uppfattning om 

att klienter inom det sociala systemet har ett mindre värde. Dessa kan uppkomma ur 

symboler* eller sociala myter* (Gaventa, 1982, i Pettersson, 1987) om klienten, som har lett 

till att de personer som befinner sig i det sociala systemet och blir klienter uppfattar sig 

annorlunda efter inträde i systemet. Det kan diskuteras om inte stigmatiseringen av klienten 

inte har en bakomliggande tanke med att få klienten att utträda ur systemet och normaliseras 

tillbaka till samhället. Då det finns en skambeläggning med att vara klient kan detta minska 

ner antalet klienter och därmed få en “sund” befolkning, vilket är syftet med biomakt* 

(Björnesson & Rehn, 2009). Ett annat maktverktyg är kraven som klienterna upplever är 

alltför höga och svåra att uppfylla samt att det förekommer disciplinering eller sanktioner om 

de inte uppfyller dessa krav. Välfärdssystem bör vara ett skyddsnät när medborgaren är i 

behov av hjälp, men enligt de flesta studier visar klienternas beskrivningar på att det råder en 

misstänksamhet gentemot klienterna. Att klienterna enbart vill ha och att det finns de som är 

förtjänta och oförtjänta klienter. Staten bör utgå ifrån att en medborgare i behov vill ha en 

kortsiktig hjälp, och att de vill bli en del av samhället igen och ge tillbaka till samhället, vilket 

är den grundläggande tanken med ett demokratiskt samhälle. 

 

INFORMATION OCH KUNSKAP 
Det framkommer av klienterna att kunskap kan vara ett maktmedel då klienterna inte delger 

all information eller ljuger för socialsekreteraren då de är rädda att informationen kan 

innebära negativa konsekvenser för dem. Däremot visar det sig att kunskapen även används 

av socialsekreteraren som ett sätt att utöva makt då det visar sig att klienterna får otillräcklig 

eller missledande information av socialsekreteraren.  Både socialsekreteraren och klienten har 

makt gällande kunskap då de har makten att välja vad och hur de uttrycker sig. 

Socialsekreteraren har en mer fördelaktig position då denne har kunskap, resurser, regler och 

lagar till förfogande och insikt i den juridiska diskursen. Socialsekreteraren har även en social 

legitimitet i och med sin profession, och vid en konflikt är det nog mer troligt att 

socialsekreteraren vinner konflikten. Eftersom socialsekreteraren har språket till sin fördel har 

denne möjligheten att manipulera och forma den. Socialsekreterarens position berättigar dock 

inte ett beteende där klienten blir överkörd av socialsekreteraren. Med kunskap följer ansvar, 

och det är viktigt att poängtera i socialt arbete att de som sitter vid andra sidan av en inte har 

samma förutsättningar gällande information. Därför behöver socialsekretaren utgå ifrån att 

använda sig av en förståndig maktutövning. Vidare bör socialsekreterare akta sig för att tolka 

klienternas beteenden. Detta då det framkommer av klienterna att deras beteenden tolkas som 

något annat än de faktiskt är. Det är därför bättre att säkerställa information och fråga en gång 

för mycket än för lite än att det framgår i utredningen att klienten har sagt eller gjort något 

som inte överensstämmer med klientens uppfattning. Akademikerförbundet (1997, s. 2) 

beskriver att; ”En viktig grundposition är idén om det lika människovärdet, med dess 

inriktning mot att varje människa skall omfattas av respekt och omsorg samt vara delaktig i 
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samhällslivet.”. Därför bör varje klient ses och behandlas som en medmänniska med respekt 

och inte som ett objekt. 

 

REKOMMENDATIONER  
I sammanställningen av forskningen framkommer det i flera studier rekommendationer för att 

utjämna maktrelationen mellan klient och socialsekreterare samt hur relationen kan förbättras, 

och dessa kommer att diskuteras framöver.  

 

En av dessa rekommendationer är att känslan av maktlöshet och kontroll kan utmanas genom 

kollektiva krafter, uppmaningar till fackliga organisationer, mer grupparbete och arbeta med 

och för brukarrörelser (Ferguson & Lavalette, 2004). Bengtsson (2003) kommer med 

rekommendationen att klienter ska uppmanas att få mer makt genom brukarorganisationer. 

Kollektiva krafter är något som Leonardsen (2007) argumenterar för att få igenom en 

förändring inom socialt arbete, men påpekar att för att detta ska ske måste gruppen ”fattiga” 

mobilisera sig som grupp och få en enad röst, vilket de inte har i dagsläget. McPhee och 

Bronstein (2003) anser även att socialsekreterare bör hjälpa de människor som befinner sig i 

utsatta positioner att få sina röster hörda. Leonardsen (2007) spekulerar att en grupp med enad 

röst skulle ge denna grupp av klienter en ökad känsla av självsäkerhet och värde. Vidare 

kommer Leonardsen (2007) med synpunkter om att det även behöver göras förändringar inom 

socionomprogrammet. Det behöver klargöras för studenter vad det innebär i praktiken att 

slåss mot orättvisor och ojämlikhet, att vissa aspekter tas upp inom facket och andra i det 

klientbaserade arbetet. Att studenter inte kan förväntas lösa alla problem och att det blir bara 

en besvikelse om de enbart lär sig teoretiskt om empowerment. Enligt Bar-On (2002) kan den 

sociala kontrollen förändras inifrån det byråkratiska systemet med tanke på att socialarbetare 

till viss mån accepterar denna kontroll och är därför ett beteende som kan förändras inifrån. 

Däremot behöver fältpraktiken som studenter genomgår ses över då det verkar som om denna 

praktik är en stor faktor till acceptansen. Detta framgår av att de: “first learn that expressing 

dissatisfaction with positional authority is interpreted as a mark of ‘immaturity’ and hence as 

a lack of ‘professionalism’ “ (Simpkin, 1979, i Bar-On, 2002, s. 1011). Det framgår även av 

Bar-On (2002) att studenter bör lära sig att policyer och riktlinjer inte är skrivna i sten och kan 

böjas eller kringgås. Studenter behöver mer praktisk organisatorisk och interorganisatorisk 

kunskap, då det inte kan uppnås någon förändring utan dessa. Slutligen menar Bar-On (2002) 

att ingenting kommer att hända om inte socialsekretaren använder sig av sin makt och 

använder den på ett medvetet och förståndigt sätt. 

 

Det framkommer i Krumer-Nevos och Baraks studie (2008) att klienterna efterfrågar 

socialsekreterare som både ger instrumentell och känslomässigt stöd, har kunskap om sitt 

yrkesområde och utvecklar goda relationer med klienter samt socialsekreterare som inte är 

rädda för relationen. Det framkommer även av klienterna att de önskar en mer aktiv roll i 

processen, då de vill bli sedda och hörda. Krumer-Nevo och Barak (2006) påpekar även att 

klienterna vill att socialsekreteraren agerar som en brygga mellan klienten och institutionens 

policyer/riktlinjer och översätter dessa till klientens behov. Bengtsson (2003) menar att 

socialsekreteraren bör ha kunskapen om de resurser de beslutar över, erbjuda flera alternativ 

och låta klienten fatta beslut samt klargöra reglerna vid behov. Kunskap är något som Jindani 

och Murdock (2009) påtalar är viktigt att ha i åtanke, att kunna referera vidare samt hjälpa till 

att fylla i papper då klienterna i deras studie beskrev socialsekreterare som inte hade kunskap 

eller som inte delgav information. 

 

Det framkommer i flera studier att klienter uppskattar när socialsekretereraren går utöver de 

traditionella arbetssätten (Krumer-Nevo & Barak, 2008; Knei-Paz, 2009; de Boer & Coady, 
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2005). Dock visar det sig i en studie av Ranger (1993, i Ylvisaker, 2013) att de 

socialsekreterare som är klientorienterade istället för processorienterade (”rule centred”) är de 

som är i riskzonen för utbrändhet. Det behöver därmed ses över arbetsbelastningen och hur 

systemet är uppbyggt samt strukturera om socialtjänstens organisation, och kanske denna 

gång med synpunkter från klient och socialsekreterare. Detta med hänsyn till att det i 

Fergusons och Lavalettes studie (2004) påpekas att dessa omstruktureringar genomförs utan 

varken socialsekreterarens eller klientens åsikter, och att dessa beslut uppkommer av personer 

som inte har samma insikt som de. Även Andersson (2011) understryker att andra studier har 

visat att socialtjänstens organisation måste omarbetas för att klienterna ska bli mer 

uppmuntrade och stöttade. Laasko och Drevdahl (2006) menar dock att vid anställningen av 

socialsekreterare bör en granskning göras av huruvida de som ansöker om arbete har negativa 

attityder eller stereotyper gentemot klienterna för att se över vilka kandidater som är lämpliga 

för arbete med klienter. 

 

Knei-Paz (2009) betonar vikten och nödvändigheten av en god relation mellan klient och 

socialsekreterare då relationen har hjälpt klienterna i processen. Det framkommer av Jessen 

(2010) att ett bra möte emellan klient och socialsekreterare är där det finns respekt och 

värdighet, och att det är dags att återställa tillit och erkännande i servicerelationer genom 

empowerment och att lyfta upp klienternas åsikter. Johansson (2010) anser att det är viktigt 

med ömsesidig tillit då att lita på de professionella innebär en tillit till samhället, vilket de 

professionella representerar, men även att hopp och tillit kan hjälpa relationen emellan klient 

och socialsekreteraren. Det Johansson (2010) förklarar ovan kan uttydas att klienterna bör lita 

på de professionella för att i sin tur ha tillit till samhället, vilket kan liknas med en form av 

manipulering för att få klienterna att anpassa sig till lydiga medborgare. Relationen mellan 

klient och socialsekreteraren bör vara en relation som utvecklas utan påtryckningar av 

institutioner eller samhället. Detta kan anses vara en omöjlighet men borde vara i allafall ett 

mål. Det är även viktigt att fokusera på klientens självständighet för att i sin tur minimera 

klientens känsla av att vara under kontroll och i beroendeställning, men fokus bör även vara 

på klientens styrkor istället för svagheter (Andersson, 2011), vilket andra studier har påpekat 

att socialsekretaren gör. Däremot ska inte klientens roll i relationen underskattas, då klientens 

beteende och attityd också har påverkan på relationen och dess utveckling (de Boer & Coady, 

2006). Därför har alla parter i en relation ansvaret för själva relationen men även hur denna 

relation utvecklas vidare. Socialsekreterare bör även skapa sig en mer bredare kunskap om 

makt och dess påverkan på klienter. Pinderhughes (1997) påtalar vikten av att 

socialsekretarens kunskap om makt för att denne i sin tur ska kunna förstå sina egna 

personliga maktgestalter i beteenden och se reaktionerna klienter uppvisar som 

överlevnadsstrategier istället för brister i deras beteende mot normen. Att vara medveten om 

makt och dess påverkan uttrycker Monsen (1990, s. 10, i Skau, 2007, s. 36) på ett utmärkt 

sätt; ”Att använda makt är lika ofta gott som ont. Att användningen av makt ofta leder till 

destruktiva resultat kan bero på att maktutövarna är omedvetna och oprofessionella.”. Därför 

är medvetenhet och professionalitet ett måste för socialsekreteraren, men det kräver även att 

socialsekreteraren vet hur denne ska använda sig av maktutövning och är inte rädd för att 

använda sig av maktutövning. 

 

Avslutningsvis vill vi tillföra att det hade varit intressant att genomföra en egen undersökning 

gällande klienternas upplevelser av makt i mötet med socialsekreteraren för att sedan kunna 

jämföra med tidigare forskning. Vi är dock nöjda med denna forskningsöversikt och skulle 

önska att flera forskningsöversikter genomfördes inom socialt arbete för att undvika att det 

genomförs studier med liknande infallsvinklar. Forskningsöversikter kan bidra till att andra 

infallsvinklar upptäcks och kan därför även bidra till en mer mångfacetterad bild av socialt 
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arbete. Vi anser att syftet med denna forskningsöversikt har blivit besvarad i och med 

framställningen av klienternas beskrivningar av upplevelser av makt och maktrelationer. Vad 

denna studie har tillfört som de tidigare studierna inte hade tagit hänsyn till är att ha med ett 

maktperspektiv, vilket vi har gjort i denna studie genom att använda maktens fyra ansikten 

som analysverktyg. Genom att ha fokus på  makt och ha ett förhållningssätt som ser på makt 

ur olika perspektiv har vi fördjupat oss i klienternas beskrivningar i forskningen, och tillför en 

mer bredare syn på makt inom socialt arbete. Denna forskningsöversikt är resultatet av en 

tematisering av 29 studier, där klienternas beskrivningar är i fokus. I och med att vi tolkar 

sekundär datamaterial kan det leda till att våra resultat kan ifrågasättas. Vi har däremot en 

systematisk genomgång av vårt tillvägagångssätt och det faktum att vi har använt oss av citat 

ger läsaren en överskådlighet i hur vi har tolkat och använt materialet.  

 

Vid framtida studier bör forskare ha i åtanke i att ta med klienternas åsikter i beräkningen när 

de utför studier. Att studien inte enbart utgår ifrån bestämda frågeformulär som inte ger 

klienten utrymme att uttrycka sina åsikter om andra ämnen eller frågor som dyker upp. I de 

studier som har använt sig av flera olika metoder framkommer det att klienternas synpunkter 

tas upp på ett mer tydligt och hänsynsfullt sätt. Det är även bra om maktaspekten tas med på 

ett bra och tydligt sätt i studien, eftersom att utgå ifrån en maktaspekt kan tillföra ett annat 

perspektiv på området. Detta då det visar sig att maktaspekten i de flesta studier vi har 

sammanställt har visat sig uppkomma med hjälp av tematiseringen och att studierna inte hade 

makten som utgångspunkt. I framtida studier skulle det även vara bra om forskare klargör sina 

ståndpunkter genom att bland annat definiera maktbegreppet och tydliggör vilket 

maktperspektiv som används i studien. Detta för att säkerställa studiens innehåll och kvalité. 
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BILAGA 1; ÖVERSIKT ÖVER SAMTLIGA STUDIER 
 

Nr 

Studie 

(namn, år och 

författare) 
Design 

Population 

(Urval & Länder) 
Teorier 

Datainsamlings-

metod 
Dataanalysmetod Slutsatser 

1. “Tales from the 

sequestered  

room: Client 

experiences of 

social work in 

Norway and 

Sweden” (2013) 

/Signe Ylvisaker 

Kvalitativ 24 män och kvinnor i 

Sverige (som har 

varit 

långtidsbiståndstagar

e) och i Norge 

(upplevelser av att 

vara biståndstagare) 

samt 14 

socialarbetare i Norge 

 

Snöbollsurval 

- Intervjuer 

Observation 

Grounded Theory  

 

(Comparative 

Inductive analysis) 

Sociala arbetet upplevs av klienterna som mest fördelaktig 

när socialarbetare ger utrymme och möjligheter att ta upp 

aspekter om deras liv och livsberättelser. Däremot upplevs 

det som minst fördelaktigt när klienterna känner att deras 

bekymmer blir förminskade och omdefinierade samt 

ignorerade. Både socialarbetare och klienter är överens om 

att ett bra socialt arbete involverar empati, lyhördhet och 

möjlighet för klienter att yttra sina bekymmer. 

2. “Violence against 

women—social 

services support 

during legal 

proceedings” 

(2014) 

/Veronica 

Ekström 

Kvalitativ Sex kvinnor som har 

fått stöd från 

Relationsvåldscentru

m (RVC) i 

Stockholm, Sverige 

med socialsekreterare 

som de anställda som 

arbetare utefter 

socialtjänstlagen. 

- Intervjuer 

Tidigare studier 

Vertical and 

horizontal analysis 

samt teoretisk modell 

Kvinnors tidigare uppfattningar och erfarenheter av 

socialtjänsten kan hindra dem från att ta hjälp från eller 

vända sig till socialtjänsten för stöd (och detta är inte bra, då 

stöd är speciellt viktigt för våldutsatta kvinnor ). 

3. “The multicultural 

paradox: The 

challenge of 

accommodating 

both power and 

trust in child 

protection” 

(2010) 

 /Ing-Marie 

Johansson 

Kvalitativ 7 unga män (14-22år) 

med utländsk 

bakgrund inom det 

svenska 

barnskyddssystemet 

och 

familjemedlemmar, 

socialarbetare samt 

kontaktpersoner inom 

ungdomsinstitutioner 

i Sverige. 

- Intervjuer  Social constructionist 

approach 

En ömsesidig och förtroendefull relation mellan klient och 

socialsekreterare med uppmärksamhet på de individuella 

behoven hos invandrarfamiljer möjliggör lättare integration 

och bättre kontakt för att på så sätt kunna skapa bättre 

kontakt med socialsekreterare samt motarbeta segregation 

och rasism. 

4. “Welfare 

Recipient Views 

About 

Caseworker 

Performance: 

Lessons for 

Kvalitativ  60 bidragstagare 

(ogifta kvinnor) som 

befinner sig på Aid to 

Families with 

Dependent Children i 

Michigan, USA 

- Intervjuer (både på 

telefon och personliga) 

Subsequent analysis 

 

Tematisering 

Socialarbetaren behöver utveckla sina grundläggande 

arbetssätt och sin kompetens i sitt arbete för att öka 

förutsättningen för ett bättre möte mellan klient och 

socialarbetare. 
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Developing TANF 

Case 

Management 

Practices” (2001) 

      /Steven G. 

Anderson 
5. “Toward Client-

Centered Service: 

Asking Clients for 

Their Views of 

TANF, Food 

Stamps, Child 

Care, and 

Medicaid 

Services” (2009) 

/Shinaz G. Jindani 

& Vicki Murdock 

Kvalitativ 2 408 DFCS 

(Department of 

Family and Children 

Services’) klienter i 

Georgia, USA 

- Telefonintervjuer samt 

tidigare studier 

A consumer 

expectations’ model 

(s. 367) 

Studien visade hur nöjda klienterna var i kontakt med 

socialtjänsten; TANF (försörjningsstödsliknande 

organisation i USA); 80%, food stamps; 88%, child care; 

92% samt Medicaid; 94%. Dessutom påvisar denna studie 

hur samarbetet/kontakten/relationen mellan klient och 

socialarbetare kan förbättras samt hur viktigt det är med 

kunskap och vidareutbildning bland de professionella 

6. “Women, Abuse, 

and the Welfare 

Bureaucracy” 

(2006) 

/Janice H. Laasko 

& Denise J. 

Drevdahl 

Kvalitativ  38 (våldsutsatta) 

kvinnor i 

Washington, USA 

* Critical 

social theory 

* Feminist 

theoretical 

framework 

Intervjuer 

Fokusgrupper 

Genogram 

The Power and 

Control Wheel 

Studien påvisar hur dessa våldsutsatta kvinnor kände sig 

maktlösa och ännu mer utsatta i kontakt med socialarbetare. 

Rekommendationerna är bland annat att ta bort sanktioner 

gällande ekonomiskt bistånd samt att de våldsutsatta 

kvinnorna erbjuds mer hjälp och stöd i välfärdssystemet. 

7. “The Journey 

From Welfare to 

Work: Learning 

From Women 

Living in Poverty” 

(2003) 

/Debra M. 

McPhee & Laura 

R. Bronstein 

Kvalitativ 

 
Multiphase 

39 kvinnor, som är 

nuvarande eller 

tidigare 

biståndstagare i 

Florida, USA 

- Intervjuer 

Fokusgrupper 

3 self-assessment scale 

McCracken (1988) 

Long-interview 

qualitative method 

Både positiva (någorlunda nöjd) och negativa åsikter 

framkom gällande kontakt med socialtjänsten från de 

tillfrågade klienterna. De negativa kommentarer var 

betydligt fler som t.ex. att klienterna kände sig 

förödmjukade, inte hade kontroll, ställdes för höga krav, 

jobbigt med alla papper mm. I slutändan ansåg författarna 

att socialarbetarna bör ta större ansvar för sin egen roll men 

även kämpa mer för klienten genom bl.a. politiken. 

8. “Normative 

Versus Felt Needs 

of Women in the 

Era of Welfare 

Reform” 

       (2007) 

/Julie Cooper 

Altman 

Kvalitativ  33 kvinnor i två 

förortsområden i 

nordöstra USA. 

- Fokusgrupper Spradley’s (1979) 

developmental 

research sequence 

 

Taxonomic analysis 

Flera klienter framför hur de vill återfå sin självständighet 

men även de krav som ställs på dem (vilka kan vara för höga 

eller orättvisa). Dessutom kategoriserade klienterna sig 

själva och andra klienter i “de som förtjänar” och “de som 

inte förtjänar” hjälp och stöd av socialtjänsten. Andra fynd 

var “coping” strategier såsom vara snäll mot socialarbetare 

för att hamna på deras “goda” sida samt att klienterna 

känner att de tvingas att ljuga i mötet med socialarbetare. 
9. “Placing dignity 

at the center of 

Kvalitativ Forskningsöversikt 

av välfärdssystemets 

- Tematisering Komparativ analys Denna studie diskuterar värdighet i fyra olika teman; lika 

människovärde, självrespekt, användning av 
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welfare Policy” 

(2004) 

/Chak Kwan Chan 

reform i USA, 

Storbritannien, 

Kanada och Hong 

Kong 

självbestämmanderätt och “positive mutuality”. Det 

framkommer att i flera länder förtrycks de fattigas värdighet 

på olika sätt. 

10. “Cambodian 

Refugee Families 

in the Shadows of 

Welfare Reform” 

(2009) 

/Karen Quintiliani 

Kvalitativ Elva kambodjanska, 

flyktningar; (kvinnor 

och deras familjer), i 

Long Beach, 

California, USA som 

tillfrågades om 

välfärdssystemets 

reform samt hur det 

påverkade dem och 

deras familjer 

- Intervjuer 

Observation 

Survey 

Statistik 

Narrativ analys Det visade sig att de tillfrågade kvinnorna inte hade någon 

större utbildning (i engelska språket) och att de hade haft 

lågavlönade arbeten utan någon karriär eller att de hade tagit 

hand om familjen (egna familjen eller sjuka föräldrar) och 

inte hade möjlighet att arbeta. De flesta av dessa kvinnor 

nämner att de inte har blivit så bra bemötta, att de inte hade 

blivit betrodda eller att kraven hade varit för höga i kontakt 

med socialtjänsten samt att reformen hade tillfört ytterligare 

svårigheter för dem och deras familjer. 

11. “Overcoming 

goal displacement 

and power 

displacement in 

social service 

provision” (2003) 

/Steen Bengtsson 

Kvalitativ 

samt 

Kvantitati

v  

Föräldrar till 

funktionsnedsatta 

barn som är i kontakt 

med socialtjänsten. 

- Intervjuer 

Survey scales 

Statistik 

Causal analysis Studien fokuserar på relationen mellan socialarbetare och 

föräldrar till funktionsnedsatta barn som har kontakt med 

socialtjänsten. Professionalitet, makt, socialarbetarens 

kunskap, klientens medbestämmande och relationen 

diskuteras i studien. Målet med denna artikel var att hitta 

bakomliggande faktorer till nöjda klienter samt 

maktmekanismer som kan hjälpa klienterna. Även 

rekommendationer såsom informationsdelgivning till 

klienterna, samarbete mellan organisationer samt ge större 

möjligheter för klienterna att påverka processen och sin egen 

situation. 
12. “The Central 

Role of the 

Therapeutic Bond 

in a Social 

Agency Setting: 

Clients’ and 

Social Workers’ 

Perceptions” 

(2009) 

/Cigal Knei-Paz 

Critical 

interpreti

ve 

 

Kvalitativ 

47 israeliska 

medborgare (varav 28 

klienter)  

- Intervjuer  Critical-interpretive,  

 

Denzin’s interpretive 

method (interpretive 

interactionism) 

Resultaten av forskningen beskrivs och analyseras inom 

ramen för institutionella, sociala och politiska sammanhang. 

Det viktigaste visade sig vara relationen mellan klient och 

socialarbetare. De situationer som bygger på förtroendefulla 

relationer och närhet, upplevde klienterna som en betydande 

lättnad från vikten av deras utsatta situationer och 

förändringar i deras självbild och familjerelationer. För att 

utveckla ännu mer samarbetet mellan klient och 

socialarbetare behövs en “social dialog” aktörerna emellan. 

13. “Understanding 

Power and 

Powerlessness: 

Towards a 

Framework for 

Emancipatory 

Practice in Social 

Work” (2006) 

Kvalitativ Forskningsöversikt 

gällande 

maktperspektivet 

inom socialt arbete. 

Structural 

theory, 

Feminist 

psychology,  

Poststructual 

perspectives, 

Foucauldian 

perspective 

Tidigare studier Komparativ analys De aktuella ramarna, såsom den anti-förtryckande praktiken 

kan vara otillräckliga i att kunna identifiera utbudet och 

komplexitet av maktrelationer som kan utfärdas inom en 

social situation. För att ge en mer omfattande förståelse, 

artikeln presenterar en diskussion om tillämpningen av en 

ram för att analysera verksamheten av olika former av kraft - 

en som erkänner potentialen hos makt som kan både vara 

skadligt och produktiv. Ramverket kan vara ett användbart 
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/Jerry Tew verktyg som stöd för ett frigörande socialt arbete i praktiken. 

14. “Beyond Power 

Discourse: 

Alienation and 

Social Work” 

(2004) 

/Iain Ferguson & 

Michael Lavalette 

Kvalitativ Socialarbetare och 

klienters upplevelser 

av makt/kontroll. 

Karl Marxs 

teori om 

alienation 

Identifierar fyra 

grundläggande aspekter i 

‘alienation theory’, och 

använder sedan analys 

begreppet ‘alienation 

theory’ på 

socialarbetares och 

klienters upplevelser av 

makt/kontroll 

 Då alienation handlar främst om förlusten av makt och 

kontroll vilket människor upplever i och med kapitalismens 

konsekvenser är utmaningen gentemot alienation att få 

kontroll över våra liv och våra arbeten. Kollektiva metoder 

krävs för detta och fem exemplen ges på hur detta kan ske 

inom socialt arbete. 

15. “Caring Power - 

Coercion as 

Care” (2002) 

/Kerstin Svensson 

Kvalitativ Tvångsvård av 

människor med 

drogmissbruk i 

Sverige, (LVM). 

van Drenth 

and de Haans 

begrepp 

‘Caring 

power’ 

- ‘Caring Power’ och 

modifiering av 

Perrows (1967) 

koncept till socialt 

arbete utvecklar 

författaren att det inte 

finns några bestämda 

positioner mellan 

socialsekreterare och 

klient, utan att det 

finns olika former av 

positioner beroende på 

socialsekreterarens 

intresse för klienten 

och klientens intresse 

för socialsekreteraren 

Studien visar att socialsekreterare och klienter kan ta olika 

positioner gentemot varandra och att deras upplevelser av 

socialt arbete beror på överensstämmelsen eller 

ojämlikheten mellan dessa positioner. Problematiken med 

motivation i dessa sammanhang tas upp och relaterar 

motivation till caring power, och argumenterar att socialt 

arbete är alltid inriktad mot normalitet samt att vården 

utövas på så sätt att den når normalitet. 

16. “Controlled and 

dependent: 

experiences of 

living on social 

assistance in 

Sweden” (2010) 

/Anneli Marttila, 

Margret 

Whitehead, 

Krysia Canvin & 

Bo Burström 

Kvalitativ Personer mellan 18-

64 år (både män och 

kvinnor) som får 

ekonomiskt bistånd 

antingen som 

livsinkomst eller som 

komplement till deras 

inkomst under en 

längre tid. Personer 

som fick ekonomiskt 

bistånd under en 

kortare tid 

intervjuades också för 

jämförelse. 

Målstyrd 

urvalsprocess och 

- 33 djupgående intervjuer 

med personer boende i 

sex olika områden i 

Stockholm för att ge en 

variation på olika 

socioekonomiska 

komponenter. 

Studien genomfördes 

2005-2006. 

Studien är del av ett 

större engelskt-svenskt 

jämförelseprojekt vars 

syfte är att undersöka 

hur sociala 

välfärdspolicyer och 

praktiker antingen värnar 

Constant comparative 

method - en 

modifierad version av 

grounded theory. 

Intervjumaterialet 

analyserades utifrån 

en öppen kodning, 

ifrån vilken kategorier 

och underkategorier 

uppkom. Två teman 

uppkom av materialet 

som i slutändan 

analyserades; 

Materiella effekter av 

att leva på ekonomiskt 

bistånd och 

De psykosociala konsekvenserna av att leva på ekonomiskt 

bistånd är större än de materiella konsekvenserna. 

Studien visade även att de materiella konsekvenserna ansågs 

vara större då de hade levt på ekonomiskt bistånd en längre 

tid. 
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snöbollsurval. eller undergräver 

motståndskraft i familjer 

levande i utsatta 

situationer i dessa två 

länder. 

psykosociala effekter, 

vilka inkluderade 

maktlöshet 

(kontrollerad och 

beroende), 

exkludering och 

hopplöshet och skam 

och stigma. 
17. “Empowerment in 

social work: an 

individual vs. a 

relational 

perspective” 

(2007) 

/Dag Leonardsen 

Kvalitativ Socialarbetare och 

klienter. 

Empowermen

t ur ett 

individualistis

kt och 

relationellt 

perspektiv. 

- Gör en enkel 

schematisk 

klassifikation över två 

sätt att förstå sociala 

problem (as problems 

or contradicitions) 

och två sätt att 

kategorisera dessa 

problem (lack of 

money eller lack of 

meaning). Analyserar 

sedan empowerment 

utifrån ett 

individualistiskt och 

relationellt perspektiv 

Socialarbetare med enbart en individualistisk förståelse av 

empowerment kommer lätt att hamna som moraliserande 

ombud än medlare för deras klienter. Författaren menar på 

att det är i de komplexa interaktionerna mellan givna socio-

materiella situationer och individens kapacitet att förstå och 

handla som en finner nyckeln till empowerment som är 

värdig sitt namn. Detta förutsätter att socialarbetare har 

teoretiska kunskaper om organisatorisk struktur som en del 

av sin utbildning och att studenter får erfarenhet av 

empowerment på olika sätt så att de kan använda denna 

praktiska kompetens i relation till klienterna. Socialarbetare 

behöver kompetensen att identifiera komplexiteten av 

intressen och maktrelationer i samhället. Ideologin kring 

empowerment behöver kontextualiseras. 

18. “Power and Child 

Protection: The 

Need for a Child 

Welfare Service 

Users’ Union or 

Association” 

(2010) 

/Gary C. Dumbrill 

Kvalitativ 94 föräldrar till barn 

inom 

barnavårdssystemet. 

Kriterium för 

deltagande var att 

föräldrarna har erfarit 

barnskyddsinterventi

oner eller erfar 

barnskyddsinterventi

oner, eller har stöttat 

någon som har gått 

igenom denna 

process. 

Studien tog plats i 

Ontario, Kanada 

mellan 2004-2009. 

Målstyrd och 

snöbollsurval. 

- 13 fokusgrupper och 20 

individuella intervjuer. 

En kombination av 

Participatory Action och 

grounded theory 

användes. 

Deltagarna i studien 

graderade sin 

helhetsupplevelse av 

servicen på en Likert-

skala, från väldigt 

negativ till väldigt 

positiv. 

Grounded theory 

Följande teman 

uppkom; Child 

protection power: A 

Personal Problem, 

Peer Support: A 

Remedy to Worker 

Power, A Service 

User’s Association: A 

Remedy for Political 

Power. 

Studiens syfte var att hjälpa föräldrar som är nya till 

barnavårdssystemet med information kring hur de ska bättre 

hantera och klara av interventioner. Och detta med hjälp av 

den kunskap som föräldrar som redan har erfarit systemet 

har, och göra en så kallad “Service User’s guide to Child 

Protection Services”. Det blev däremot under studiens gång 

tydligt att informationen i sig inte kommer att hjälpa 

föräldrar att hantera interventioner då det finns en ojämlik 

maktrelation gentemot socialsekreteraren. De flesta 

deltagare ansåg att denna maktobalans missgynnade 

föräldrarna då denna gjorde det svårare att lita på och 

samarbeta med socialsekreteraren, Det framkom även att 

deltagarna ansåg att maktobalansen hade en politisk 

härkomst och var rotad i historiska och dagens sociala 

ojämlikheter. Deltagarna kom därmed på en möjlig lösning 

till dessa problem; iden om “child welfare service user’s 

association or union”. 

19. “Good helping 

relationships in 

Kvalitativ Sex socialsekreterare 

och sex klienter från 

- 30 semistrukturerade 

intervjuer inom varje 

Dataanalysen bestod 

av två processer; 

Studien betonar vikten av att en god hjälpande relation är 

väsentlig då socialsekreterarens förmåga att engagera 
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child welfare: 

learning from 

stories of success” 

(2006) 

/Catherine de 

Boer & Nick 

Coady 

två 

barnavårdsmyndighet

er i sydvästra 

Ontario, Kanada. 

Kriterium för 

deltagande var att 

socialsekreteraren 

hade ett fall som 

mötte 

inklusionskriterium 

för “ a good hellping 

relationship”, och att 

klienten 

kategoriserade 

relationen som bra. 

dyad (socialsekreterare 

och klient) med 12 

deltagare. 

unique case 

orientation (Patton, 

2002) och variable 

oriented strategy 

(Huberman & Miles, 

1994). 

Två kategorier 

uppkom, i vilka det 

fanns flera olika 

teman om 

socialsekreterarens 

attityder och 

handlingar som 

bygger en bra relation; 

1: mjuk, uppmärksam 

och förnuftig 

maktutövning 

2: humanistisk 

inställning och stil 

som sträcker sig 

utanför den 

traditionella 

socialarbetarens 

förhållningssätt. 

familjen är central för barnets bästa. Studien föreslår även 

att uppfattningen/kunskapen om en god hjälpande relation 

behöver sträcka sig utanför de traditionella gränserna. 

Socialarbetare behöver bli uppmuntrade och tränade i att 

utöva en mjuk och förnuftig maktutövning, och att lägga i 

från sig sina professionella masker och vara mer humana 

samt jordnära. 

20. “‘Like walking on 

eggshells’: 

service user views 

and expectations 

of child protection 

system” (2010) 

/Helen Buckley, 

Nicola Carr & 

Sadhbh Whelan 

Kvalitativ 67 serviceanvändare, 

inklusive personer 

mellan 13 och 23 år 

(13 stycken) och i 

åtta fall var det 

föräldrar/förälder 

involverade. 

Studien tog plats i 16 

kommuner i Irland 

mellan januari och 

april 2007. Studiens 

datamaterial är 

hämtat från en studie 

som gjordes 2006 av 

Office of the Minister 

for Children and 

Youth Affairs 

(OMCYA), och som 

blev klar 2008 

- 67 intervjuer, varav en 

över telefon. 

Intervjumaterialet 

transkriberades och 

datamaterialet 

behandlades med hjälp 

av Nvivo v. 8. 

Tematisk analys Resultatet visade på att fastän det har gjorts reformer inom 

förvaltningar och omprioriteringar upplever service-

användare fortfarande att involvering med barnavårds-

myndigheter som hotfulla, stressfulla och fastän 

myndigheterna erkänner möjligheten till att delta i 

barnavårdsutredningsprocessen, finner serviceanvändarna 

upplevelsen väldigt svår. Serviceanvändarnas definition av 

behov gick inte i hop med vad som föreslogs i officiella 

dokument, och de såg barnomsorgsplanerna mer som 

tvingande kriterier fastställda av socialsekreteraren att gå 

med på än ett samarbete för att se till barnets bästa. 

Resultatet visade även på som i tidigare studier att en god 

relation mellan socialsekreterare och klient kan kompensera 

för de obehagliga aspekterna med barnavårdsutredningar.  
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21. “Social work, 

power and 

performativity” 

(2012) 

/Jason L. Powell 

Kvalitativ - - - Teoretisk 

diskursanalys med 

hjälp av Judith Butlers 

begrepp 

performativity och 

performance samt 

Michel Foucault. 

Begreppet ”performatitivity” ger en inblick i processer av 

underkastelse och maktrelationer som kan vara användbara i 

debatter om beroende, motstånd och myndighet. Den ger 

även en bättre förståelse för myndigheter, då den tar hänsyn 

till de komplexa och problematiska maktrelationerna. Den 

bryter sönder realistiska skillnader mellan diskurs och 

handling genom en tydlig grundläggande form av makt, den 

föreslår en syn på beroendeförhållanden/underkastelse 

som processer och temporära än stela och förbestämda. 
22. “Power and 

social work in the 

United Kingdom: 

A Foucauldian 

Excursion” (2009)  

/Tony Gilbert & 

Jason L. Powell 

Kvalitativ Vård - och 

välfärdssystemet och 

serviceanvändare i 

Storbritannien 

Michel 

Foucaults 

begrepp och 

teorier. 

Analyserar 

utifrån 

begreppen; 

övervakning 

(surveillance) 

och 

handlingsfrihe

t/bestämmand

erätt 

(discretion) 

- Teoretisk 

diskursanalys av 

maktrelationen mellan 

vård och 

välfärdssystemet och 

serviceanvändare. 

Michel Foucaults perspektiv på makt som relationell ger 

möjligheten till att se på socialt arbete och dess praktik 

genom ett kritiskt perspektiv. Den ger en insikt i hur både 

socialarbetare och klienten är under en viss maktutövning. 

Den ger även en insikt i att det sociala arbetet som en gång 

varit inspirerad av empowerment icke-förtryckande 

principer har nu frikopplat sig från dessa principer och är nu 

en av komponenterna till den förtryckande diskurs som den 

en gång utmanat. 

23. “Restoring Power 

to Social Work 

Practice” (2002) 

/Arnon Bar-On 

Kvalitativ Socialarbetare och 

klient. 

Teoretisk 

maktdiskurs 

- Teoretisk 

maktdiskursanalys 

Artikeln förklarar makt och maktutövning, och argumenterar 

att socialarbetare måste utöka deras makt och deras 

förståelse kring dess dynamik. Dessutom använda en större 

mängd av medel för påverkan om de ska kunna hjälpa de 

som samhället exkluderar och är i en utsatt situation mer 

effektivt. 
24. “Service Users 

and Personal 

Social Services in 

Israel” (2007) 

/Michal Krumer-

Nevo & Adi 

Barak 

Kvalitativ Personer som lever 

under fattigdom och 

personer som är 

biståndstagare (alla 

var klienter till 

socialtjänsten) 

Studien tog plats i 

Israel. 

Denna artikel är en 

av  tre artiklar som 

har skrivits om 

studien. 

- Participatory action 

research. 

Intervjuer och 

gruppdiskussioner. 

Stegvis 

datainsamlingsmetod, 92 

intervjuer, 40 

gruppdiskussioner, 78 

gruppdiskussioner. 

Particapatory action 

research 

Temaanalysmetod 

Av de 14 

sammanfattningar 

som uppkom av 

datamaterialet skrevs 

3 artiklar om; 

socialtjänstens 

service, skolsystemets 

service och 

bostadsservice. Denna 

artikel handlar om 

serviceanvändares 

Resultaten illusterar en stor skillnad mellan de 

serviceanvändare som fick bristfällig hjälp och de som fick 

tillräcklig bra hjälp. De som fick bristfällig hjälp beskrev 

socialtjänsten som förnedrande och utmattande. De talade 

om oändlig byråkrati, brist på resurser och ingen lyhördhet 

eller empati från socialsekreterare samt en brist på 

kontinuitet. De beskrev att socialsekreterare har en 

likgiltighet gentemot klienten och en paternalistisk attityd. 

De som beskrev en mer positiv hjälp och talade om en mer 

hjälpande relation, en kombination av konkret och 

instrumentell hjälp men även känslomässigt stöd, och som 

arbetar med dem för att förbättra situationen. 
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erfarenheter med 

socialtjänstens. 
25. “Service user 

experience of 

participation in 

child welfare case 

management” 

(2008) 

/Susan Tregeagle 

& Jan Mason 

Kvalitativ 32 serviceanvändare 

(varav 14 barn och 

unga personer, två 

pappor och 16 

mödrar). Kriterium 

var att deltagarna 

hade haft någon form 

av inblandning med 

LAC (Looking After 

Children) och 

SCARF (Supporting 

Families and 

Responding to 

Families) 

Studien tog plats i två 

socialkontor i New 

South Wales och the 

Australian Capital 

Territory , 

Austrailien, under 

2006-2007. 

Snöbollsurval. 

- 32 personer deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer eller i 

panelgrupper. 

Nvivo användes för 

kodning. 

Shier’s modell av fem 

nivåer av deltagande. 

Studien visade att deltagande strategier inom LAC och 

SCARF har gjort det möjligt för serviceanvändare att bli 

informerade om beslut och service men på ett mer begränsat 

sätt. Både LAC och SCARF har öppnat upp möjligheten för 

serviceanvändare att bli lyssnade till, yttra sig och bli 

involverade i beslutsprocessen, men verkar inte ha uppnått 

de avsedda målen för maktfördelning. Serviceanvändarnas 

varierade upplevelser indikerar att maktutövning inom 

barnavårdsinterventioner är mer komplex än att erbjuda 

öppningar och möjligheter. 

26. “Service Users’ 

Perspectives on 

the Benefits 

System in Israel: 

A Participatory 

Action Research” 

(2006) 

/Michal Krumer-

Nevo & Adi 

Barak 

Kvalitativ Personer som lever 

under fattigdom och 

personer som är 

biståndstagare (alla 

var klienter till 

socialtjänsten) 

Studien tog plats i 

Israel. 

Denna artikel är en 

av  tre artiklar som 

har skrivits om 

studien. 

- Participatory action 

research. 

Intervjuer och 

gruppdiskussioner. 

Stegvis 

datainsamlingsmetod, 92 

intervjuer, 40 

gruppdiskussioner, 78 

gruppdiskussioner. 

Particapatory action 

research 

Temaanalysmetod 

Av de 14 

sammanfattningar 

som uppkom av 

datamaterialet skrevs 

3 artiklar om; 

socialtjänstens 

service, skolsystemets 

service och 

bostadsservice. Denna 

artikel handlar om 

serviceanvändares 

upplevelser av och 

åsikter om 

välfärdssystemet samt 

deras 

rekommendationer för 

Biståndssystemet ses som byråkratiskt och opersonligt. Det 

råder en misstänksamhet och en objektifiering av bistånds-

tagare samt nedvärdering. Biståndstagare önskar en brygga 

mellan statens strikta regler och biståndstagaren, en 

översättning till personligt orienterade mål av social-

sekreteraren. 
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förbättringar. 

27. “The interaction 

of difference and 

power as a basic 

framework for 

understanding 

work with African 

Americans: 

Family theory, 

empowerment and 

educational 

approaches” 

(1997) 

/Elaine B. 

Pinderhughes 

M.S.W. 

Kvalitativ Afrikan-amerikaner 

och socialarbetare i 

USA. 

Teoretisk 

diskursanalys 

om 

maktrelatione

n mellan 

socialarbetare 

och klienter. 

- Olikheter och makt 

som analysverktyg. 

Studien visar på att ras och andra olikheter mellan 

människor kan göra dem sårbara för ångest och negativa 

gensvar i interaktioner, och kan bli förvärrade i det sociala 

systemet som låser vissa grupper i relativt maktlösa roller 

medan andra har makten. Hur en afrikansk-amerikan och de 

socialarbetare som arbetar med dem agerar i relation till att 

ha och inte ha makt i samband med dessa roller, måste förstå 

dessa roller för att kunna ”empower” klienterna. 

28. “Trust and 

recognition: a 

comparative study 

of client attitudes 

and workers’ 

experiences in the 

welfare services” 

(2010) 

/Jorunn Theresia 

Jessen 

Kvalitativ 

samt 

Kvantitati

v  

1146 respondenter 

från 

surveyundersökninge

n. Slumpmässigt 

urval. Norge. 

2 704 

respondenter/servicea

nvändare av 

socialtjänsten och 

4738 respondenter 

från 

Försäkringskassan i 

Norge. 

Båda 

studierna utfördes 

2004. 

- Datamaterialet kommer 

två undersökningar: 

1. Kvantitativ 

surveyundersökning 

(posten) om två 

professioner inom 

Norges 

välfärdsorganisation; 

handläggare inom 

försäkringskassan och 

socialarbetare inom 

kommunala 

myndigheter. Denna 

studie tog bara 

materialet angående 

external appreciation och 

internal appreciation 

(fanns 85 ämnen). 

2. Studie utförd av 

Gallup Institute i Norge 

(TNS), som mätte 

medborgare och 

serviceanvändarnas 

belåtenhet med lokala 

myndigheter och service.  

Ursprungliga 

Komparativ analys  

 

Analysverktyg; Tillit 

och erkännande. 

Resultatet visade på att socialtjänsten får sämre offentligt 

stöd än Försäkringskassan, detta i hänvisning till den 

godtyckliga servicen och stigmat relaterat till bistånd. 

Socialsekreterarna visade på en splittrad bild av dem själva. 

Fastän de är stolta och involverade i sitt arbete ser dem sig 

själva genom offentlighetens skarpt ogillande ögon. 

Författaren tar upp flera rekommendationer till hur 

socialsekreterarens roll kan förbättras. Men även hur tillit 

och erkännande i relationen emellan socialsekreterare och 

klient kan förbättras. 



56 

 

datamaterialet var 

intervjuer med 13, 392 

medborgare/serviceanvä

ndare (6470 män och 

6754 kvinnor) 

Denna studie tog enbart 

med den data som 

inkluderade de som har 

haft hjälp eller service de 

senaste 12 månaderna. 
29. “Voice, power 

and discourse: 

Experiences of 

participants in 

family group 

conferences in the 

context of child 

protection” 

(2011) 

/Tara Ney, Jo-

Anne Stolts & 

Maureen Maloney 

Kvalitativ  26 familje-

medlemmar 

/vårdnadshavare 

(inklusive tre unga 

personer), 6 

socialsekreterare och 

3 FGC (Family group 

conferencing) 

koordinatorer. 

Studien tog plats i 

Briish Colombia, 

New Zealand, 

februari 2004. 

Deltagarna var 

rekryterade via the 

Ministry of Child and 

Family Development 

(MCFD). 

Studien är del av ett 

större kvalitativt 

projekt som 

undersöker FCG 

processer och utfall i 

British Colombia. 

- 74 djupgående 

intervjuer, med 26 

familjemedlemmar (tre 

unga personer), sex 

socialsekreterare och tre 

FGC koordinatorer. 

Diskursanalys, 

datareduktion och 

temaidentifikation. 

Teman som uppkom 

var; deltagande, makt 

och röst. 

Om FGC-koordinatorer är medvetna om hur makt opererar i 

denna kontext finns det möjlighet att realisera FGCs större 

socialrättsliga och föränderliga mål. Vidare kan en reflektiv 

praktik mildra möjligheten av ett samarbete från byråkrati, 

juridiska och neoliberala diskurser, som dominerar ibland på 

olika sätt, och som inte är kompatibla med värdena och 

målen med FGC. 

 


