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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter vilka är socialsekreterare och enhetschefer på 

Socialförvaltningen i Örebro kommun, som så generöst delade med sig av sin tid och sina 

erfarenheter om sina upplevelser och uppfattningar kring studiens teoretiska utgångspunkt, 

och gjort denna undersökning genomförbar.  Det var oerhört berikande och instruktivt att få ta 

del av era historier. Genom att undersöka vårt syfte har vi fått djupare förståelse hur en 

tjänsteman kan hantera kulturella problem som kan uppstå i en beslutsprocess. Vi har likaså 

fått en vidare inblick på tjänstemännens tjänsteutövning, som vi sedan kan nyttja i vårt 

yrkesliv. Vi vill även tacka vår handledare Joachim Åström för vägledning och uppmuntran 

under denna process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract  
 

In multicultural societies people with different cultures and values meet, and value conflicts 

naturally arise. To handle such value conflicts is an increasingly important, yet challenging, 

task for public administration. This study aims at increasing the understanding of how civil 

servants approach existing value conflicts, as well as their discretion to handle this. The study 

is based on qualitative interviews with public officials in the municipality of Örebro. Those 

interviewed for this study are either social workers or heads of various units within the social 

services. The analysis is based on the interviewees perceptions and experiences, interpreted 

with help of a theoretical framework including various approaches to value conflicts. The 

essay concludes that officials aim at treating all individuals equally, regardless of cultural 

background. The results also show that in certain situations, where coercive legislation is 

applied, the officials' room for maneuver is rather limited. 

  

Keywords: Multiculturalism, discretion, values conflict, regulation, dialogue, exit, officials 

approach.  
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1.Inledning 
 
Under olika tidperioder har människor från andra kulturer invandrat till Sverige. Fram till 

1970-talet dominerades landet av arbetskraftsinvandringen, men i  slutet av 1970-talet var 

invandringen till Sverige inte av arbetsrelaterade orsaker utan snarare av asylrelaterade skäl. 

Invandringen har på olika sätt influerat sammansättningen av landets befolkning, eftersom 

människorna tar med sig sin kultur, sina värderingar och sina normer när de flyttar till nya 

platser. Det är här människor med olika bakgrund och värderingar möts. Det finns ett 

grundläggande sätt att samverka mellan människor och det är att leva i ett pluralistiskt 

samhälle för att skapa gemenskap utan motsättningar (Lidskog & Deniz 2009:11). Människor 

skapar sina riktlinjer och sina värdegrunder genom kulturen, men utformar likaså 

förutsättningar för påverkan och handlande.  

Det finns delade meningar om vad den mångkulturella politiken handlar om och vilken 

betydelse den har. År 1975 fastställde riksdagen ett beslut om hur en svensk 

invandringspolitik bör utformas, där jämlikhet, valfrihet och samverkan stod som det 

essentiella. Riksdagen fattade beslut om att landet ska ta avstånd från assimilationspolitiken, 

vilket innebar att invandrarnas språkliga och kulturella bakgrund ska både erkännas och 

främjas (SOU 2005:50). Tanken bakom riksdagsdeklarationen var att stödja invandrarna 

genom att bevara sina egna kulturer och samtidigt ha rätten att få bestämma själv om de vill 

associeras i den svenska kulturen. Därigenom uppfattas deklarationen som komplex, eftersom 

invandrarna som grupp blir avvikande i det svenska samhället. Det innebär att invandrarna 

kommer att förhålla sig till sina kulturer och värderingar på ett sätt som krockar med den 

svenska kulturen, vilket i sin tur kan leda till utanförskap och marginalisering.  

 

Den offentliga förvaltningen präglas av det ett flertal värden som både är väsentliga och 

giltiga i samhället. Som Nabatchi påpekar kommer emellertid inte sällan dessa olika värden i 

konflikt med varandra, vilket utmanar förvaltningen (Nabatchi 2011:6). Värdekonflikter kan 

uppstå mellan individer på olika nivå, mellan kulturer, men även i grupper med samma kultur. 

Spicer menar att sådana värdekonflikter inte enbart utgör ett etiskt problem, utan ett politiskt 

samhällsproblem, som berör individernas samlevnad (Spicer 2009:538-539).  

 

Mötet mellan människor med olika kulturella bakgrund utgör en viktig och grundläggande del 

i det mänskliga livet och är en utmaning på gott och ont.  Det förekommer svårigheter i dessa 
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möten, särskilt i de professionella möten som omfattar riktlinjer och regler. Svårigheten med 

ett professionellt möte ligger i de föreställningar, attityder och fördomar som varje individ har 

(Johansson & Herz 2016:272). Det medför att värderingarna mellan tjänstemannen och 

klienten kolliderar. Tjänstemännens förhållningssätt till kulturella problem som kan uppstå i 

beslutsprocessen har en betydande roll. Tjänstemännen har i uppgift att åtfölja de lagar och 

riktlinjer som föreligger i deras tjänsteutövning. I vissa situationer kan en tjänsteman möta 

svårigheter som försvårar hens förhållningssätt till dessa kulturella problem. Forskningen 

pekar ut tre alternativa strategier som tjänstemän i den offentliga förvaltningen arbetar med 

för att hantera kulturella problem i beslutsprocesser: reglering, dialog och exit. I vilken 

utsträckning dessa strategier används, hur, och med vilka konsekvenser har dock bara 

studerats i enskilda fall.  

 

Denna uppsats ämnar undersöka hur tjänstemän i socialförvaltningen i Örebro kommun 

förhåller sig till värdekonflikter i relation till det mångkulturella samhället utifrån de tre 

strategierna reglering, dialog och exit. Det är intressant att iaktta dels om det finns svårigheter 

med att möta klienter från andra kulturella bakgrund än den svenska, dels för att se om det 

finns specifika riktlinjer i förvaltningen om hur man möter problem med människor från 

andra kulturer. I Sverige ska tjänstemännen utgå från lagar i första hand men även rutiner som 

är anpassade för verksamheten. Med detta innebär att tjänstemännen ska förhålla sig till lagen 

där utrymmet för att blanda in känslor och värderingar inskränkas. Frågan i denna uppsats är 

vilka och hur dessa värdekonflikter tar sig uttryck i socialförvaltningen i Örebro kommun. I 

och med denna frågeställning finns det för uppsatsen ett antagande om att tjänstemännen ska 

utgå från lagar i sin tjänsteutövning och i sin bedömning av ett ärende. Av den orsaken har vi 

valt att undersöka följande nyckelområden: mångkulturalism, handlingsutrymme, 

värdekonflikter, och de tre strategierna reglering, dialog och exit.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar att undersöka tjänstemännens förhållningssätt till värdekonflikter i det 

mångkulturella samhället utifrån de tre strategierna reglering, dialog och exit. Den ämnar 

även undersöka hur tjänstemännen genom sitt handlingsutrymme hanterar problematiken. 

Studien baseras på intervjuer med fem tjänstemän på olika hierarkiska nivåer, med fokus på 

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Det innebär att vi kommer sätta fokus på 

tjänstemännens förhållningssätt, vilka kan påverka deras handlingsutrymme och hur de 
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hanterar olika problem som uppkommer i förvaltningen. Utifrån detta kommer uppsatsen att 

besvara följande övergripande forskningsfråga: Hur hanterar tjänstemän värdekonflikter?  

 

För att besvara den övergripande forskningsfrågan kommer uppsatsens undersökning att 

vägledas av följande frågor: 

 

• Vilka värdekonflikter uppstår enligt tjänstemän i relation till det mångkulturella 

samhället? 

• Vilka förhållningssätt påverkar tjänstemännens bemötande av värdekonflikter? 

• Hur stort handlingsutrymme har tjänstemännen i förhållande till de förhållningssätt 

som existerar i förvaltningen? 

 

1.2 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi att avgränsa oss till att analysera hur tjänstemän hanterar problem 

som kan uppstå i beslutsprocessen. När det gäller val av intervjupersoner har vi inriktat oss på 

socialsekreterare och enhetschefer inom Socialförvaltningen i Örebro kommun. Med enbart 

väsentliga delar ur vetenskapliga avhandlingar kommer vi att avgränsa oss inom ämnet och 

särskilt i de delarna som berör begreppen värdekonflikter, mångkulturalism, 

handlingsutrymme, och de tre förhållningssätt reglering, dialog och exit. 

 

1.3 Disposition 

I nästa kapitel följer en redogörelse för studiens teoretiska ramverk som behandlar 

inledningsvis tidigare forskning kring värdekonflikter i offentlig förvaltning, därefter 

presenteras uppsatsens begrepp och en sammanfattning av teorin. I kapitel tre presenteras den 

metodologiska tillvägagångssätt vilket diskuterar den kvalitativa metoden, urval och 

genomförande, val av material, men även studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Följande kapitel redogör för uppsatsens empiriska material. I kapitel fem återfinns 

resultatredovisning och analysen av det empiriska materialet och det teoretiska ramverken, 

som behandlar tjänstemännens förhållningssätt till de existerande värdekonflikterna inom 

förvaltningen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som redogör för respondenternas upplevelser 
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av de tre strategierna i förvaltningen. Uppsatsen avslutas med en slutsats och avslutande 

diskussion. 

 

2. Teoretiskt ramverk  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Vi kommer i första hand redogöra för 

tidigare forskning kring värdekonflikter som kan uppstå i samhället. Under samma rubrik 

presenteras även en rapport av Socialstyrelsen som bland annat tar upp tjänstemännens 

hantering av etikfrågor inom socialtjänsten. Vidare beskriver vi några centrala begrepp som 

kommer att bilda utgångspunkt för vår empiriska studie: mångkulturalism, handlingsutrymme 

och värdekonflikter. Därefter redogör vi för tre alternativa handlingsstrategier kallade 

reglering, dialog och exit, vilka utgör uppsatsens huvudsakliga analytiska ramverk. Vi 

avslutar kapitlet med en sammanfattning av teorin.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Att hantera värdekonflikter är komplext. Författaren Michael W Spicer (2009) hävdar i 

studien ”Value Conflict and Legal reasoning in Public Administration” att den offentliga 

förvaltningen kan använda ett juridiskt resonemang för att hantera värdekonflikter, men 

understryker samtidigt att ett sådant resonemang inte är tillräckligt. Det finns behov av fler 

perspektiv, som moraliska, för att tillfredsställa individernas behov. Att använda ett juridiskt 

resonemang innebär jämförelser med lagen samt andra liknande fall och utifrån detta fatta ett 

beslut. Det betyder att egna idéer och initiativ får en begränsad plats, liksom att man inte bör 

referera till känslor, moral eller personliga omständigheter (Spicer 2009: 538, 553).  

 

Utifrån ett moraliskt resonemang är det mer godtagbart att blanda in egna idéer och initiativ. 

Perelman drar förvisso paralleller mellan ett juridiskt resonemang och det praktiskt moraliska 

tänkandet. Han menar att de är väldigt lika och att de är beroende av varandra (Spicer 

2009:547). Hampshire förklarar dock att i moraliska resonemang används fantasi i större 

utsträckning än i det absolut juridiska tänkandet. För att dra slutsatser i en juridisk 

resonemang torde endast de aktuella bevisen som finns och de yttrande som den motstående 

parten angett nyttjas  (Spicer 2009:553). I ett fall där moraliskt resonemang tillämpas kan 

individen vara mer partisk och använda sig av de fakta och bevis som personen själv väljer att 

framhäva. Även om det juridiska tänkandet kan ha sina begränsningar anses det vara ett bra 
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sätt att ta beslut som är opartiskt. Statsförvaltare uppmanas att vara mer delaktiga i den 

politiska processen, och att lösa moraliska konflikter genom att använda sig av det praktiska 

resonemanget som kan förhindra framtida konflikter (Spicer 2009:553).  

 

Socialstyrelsens rapport Nationell stöd för kunskapsutveckling inom Socialtjänsten (2002) 

handlar om hur tjänstemän hanterar etikfrågorna inom socialtjänsten. Rapporten tar upp bland 

annat att socialt arbete baseras på ett flertal värden och normer, och som utgår från att arbeta 

jämlikt, rättvist som löser konflikter på olika nivåer i samhället ( SoS rapport 2002:3). Det 

mångkulturella samhället har bidragit med att utveckla yrkesetiska riktlinjer under de senaste 

åren. Arbetet har alltmer präglats av yrkesetiska koder som knyter an till etiska regler. Dessa 

regler kan ha positiva effekter då den utgör en form av stöd för tjänstemännen att förhålla sig 

etisk i sin yrkesverksamhet. Detta kan även vara en lämplig strategi till att hantera oetiska 

problem inom arbetet. Dock kan de etiska reglerna vara begränsade då de beaktas vara 

otydliga, som gör att de blir svåra att praktisera i vissa situationer ( SoS rapport 2002:7).  

 

År 1997 antog Akademikerförbundet SSR yrkesetiska riktlinjer för socionomer. Tanken med 

detta var att betona viktiga etiska värden och tydliggöra etiska dilemman i socialt arbete. I 

riktlinjerna yttras det att ‘’ det är angeläget att det sociala arbetet utvecklar en inre kultur där 

det etiska samtalet är levande. Klienter, kollegor, samarbetsparter, omgivning och samhället i 

övrigt har rätt att kräva att en socionom och andra som bedriver professionellt socialt arbete 

handlar utifrån etiska överväganden och ställningstaganden’’ (SoS rapport 2002 s.8). Detta 

innebär att tjänstemännen som involveras i sådana ärenden i stor utsträckning bör ta  hänsyn 

till dessa etiska riktlinjer.  

   

2.2 Mångkulturalism 

Mycket i det svenska samhället idag pekar på att det är viktigt att vara medveten om den 

existerande mångfalden. Inom myndigheter och organisationer har man flyttat fokus från ett 

homogent svenskt tänkande till ett heterogent mångkulturellt tänkande. Begreppet 

mångkulturalism handlar om ett stort antal frågor, den kan exempelvis handla om eventualitet 

och rätten att samhället erkänner och respekterar individens kulturella identitet. Den kan 

likväl handla om på vilket sätt individer utövar sina kulturella gemenskaper över andra 

medlemmar, och vilka traditioner och kulturella normer som bör motverkas eller befrämjas. 

Mångkulturalism beskrivs både ha sina fördelar och nackdelar. En nackdel kan exempelvis 
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vara att den hindrar den sociala solidariteten, en annan nackdel kan vara att den förtrycker 

vissa människor, eller att värderingarna som förekommer inom demokratin inte existerar inom 

mångkulturalismen. Fördelen med begreppet kan vara att  människor utvecklas till att bli 

ansvarsfulla och toleranta om deras liv berikas med att möta människor från andra kulturer 

och tillhöra en kulturell gemenskap. Vissa debattörer menar att samhället kännetecknas av att 

vara pluralistiskt och demokratiskt till följd av att individerna är kulturellt olika men är 

demokratiskt likvärdiga (Lidskog & Deniz 2009:14-15). 

 

Franzén (2003) förklarar i sin doktorsavhandling ”I välfärdsstatens väntrum - studier av 

invandrares socialbidragstagande” att målet med integrationspolitiken är att det ska råda 

jämlikhet mellan de inrikes- och utrikesfödda individer, men menar samtidigt att det 

fortfarande råder problematik mellan tjänstemän och klienter inom den offentliga sektorn 

(Franzén 2003: 67). Hon betonar istället tjänstemännens förhållningssätt till 

integrationsarbetet. Således baseras inte skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda utifrån 

det sociala och geografiska karaktären, utan utformas av andra typer av karaktärer som 

bakgrund och värderingar. 

 

2.3 Handlingsutrymme 

När en tjänsteman i sitt arbete har utrymme att få välja hur en situation ska hanteras och 

bedömas har hen ett handlingsutrymme. En tjänsteman arbetar med uppgifter som berör 

enskilda individers liv, vilket kräver att man anpassar sig i varje enskilt fall. 

Handlingsutrymme behandlar flertal aspekter där en aspekt kan vara möjligheter, alternativ 

och val, vilket visar tjänstemannens kunskap och kompetens. En annan aspekt av 

handlingsutrymmet är att tjänstemannen begränsas vad gäller, lagar och regler då det kan 

uppstå faktorer som hen inte rår över eller är medveten om. Således har handlingsutrymme 

två betydelser, dels både eventualitet till att fatta individuella mål och dels till att besluta om 

olika handlingssätt (Svensson, Johansson & Laanemets 2010:24-25). I den offentliga sektorn 

förmår tjänstemannen att arbeta utifrån ett regelverk som organisationen tvingat beakta till. 

Dessa regelverk utformas från en högre nivå, och som sedan implementeras av tjänstemän. 

Inom den offentliga sektorn kan organisationen sätta särskilda ramar för handlingar, vilket 

innebär att det finns ett visst handlingsutrymme som struktureras och används mellan 

tjänstemän och organisationen. En tjänsteman är en representant för organisationen och som 

utför sitt uppdrag men är begränsad till de ramar som råder. Detta innebär att en tjänsteman 
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har en viss möjlighet att välja att agera utifrån ett utrymme som organisationen fastställer 

(Hysing & Olsson 2012:40, 48). Men beroende på tjänstemannens kompetens inom området 

kan hen påverka ett visst handlingsutrymme i organisationen. Detta ger tjänstemannen en 

inflytande att utöva en viss makt gentemot medborgarna. Det kan uppstå en problematik när 

tjänstemannen gör egna tolkningar och bedömningar i de enskilda fallen eftersom 

tjänstemannen kan fatta beslut som kan inverka på individens liv på ett påtagligt sätt. Ett 

exempel kan vara att tjänstemannen beslutar i en viss situation som kan tränga klientens 

behov av stöd (Hysing & Olsson 2012:71).  

 

2.4 Värdekonflikter  

Det finns olika värden som utmärker och utmanar den offentliga förvaltningen, som i sin tur 

kommer i konflikt med varandra. Dessa värden kan likväl ha en betydande roll i samhället 

(Nabatchi 2011:6). Begreppet värdekonflikter karakteriserar människors värdesystem, 

övertygelser och identiteter. Det sker spänningar om vad som är rätt och fel eller gott och ont 

inom dessa konflikter. Värdekonflikt handlar om de motstridiga trosföreställningarna för att 

åstadkomma de eftersträvande värdena som frihet och rättvisa (Nabatchi 2011:6). Dessa 

värden kan förverkligas på olika sätt beroende på individens föreställningar. En tydlig 

medvetenhet råder om att det är komplex att det sker övertygelser mellan två parter om vad 

som anses vara rätt (Wal, Graaf & Lawton 2011:332). Till följd av detta kommer skillnaderna 

i värderingar och uppfattningar alltid att existera. Dessa värdekonflikter har utmärkande 

egenskaper till att lösa de motsättningarna som uppstår. Det handlar alltså inte om att ha 

förståelse för värderingarna, utan tanken är att kunna ha fungerande relationer och samverka 

mellan de olika värderingarna. Emellertid kan det uppstå upprördhet mellan parterna på grund 

av respektives uppfattningar och handlande. Detta kan leda till förlorad respekt, som vidare 

leder till bruten gemenskap med kampen om makten över vilken ordning den ska råda. 

Ytterligare en möjlig utväg till att lösa värdekonflikter är att tillägga flera värden i det 

värdesystem parterna har, detta för att komma närmare i tankesättet av motparten.  Det blir 

lättare att tolerera värdekonflikter om den får en mindre del av en större helhet.  Om dessa 

strategier inte medverkar till en lösning, bör man separera parterna från varandra (Jordan 

2011).  
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2.5 De tre strategierna reglering, dialog och exit 

Det finns tre olika strategier för att motarbeta kulturella problem som kan uppstå i samhället, 

under benämningen reglering, dialog och exit. Dessa strategier har en viktig betydelse i den 

offentliga förvaltningen, som bidrar till att förebygga bland annat tvångsgifte och 

barnäktenskap. 

 

Reglering förknippas ofta med kulturella skillnader. Ett exempel som tas upp i texten UK 

initiatives on forced marriage: regualtion, dialogue and exit (2004) är att om en 

minoritetsgrupp utövar en norm i samhället som inte är accepterat, kan majoritetsgruppen 

bygga på fördomsfulla stereotyper mot minoritetsgruppen. Därmed blir minoritetsgruppen 

utfryst, vilket i sin tur skapar bland annat rasistiska påhopp av majoritetsgruppen. Enligt 

denna strategi är människors principer en viktig aspekt i samhället. Det är olika vanor och 

beteenden som bör sätta normen i samhället där människorna inte bör utgå från etik och 

moral. Man bör alltså sätta mer tyngd på normerna än etiken och moralen. Dessutom arbetar 

strategin med att hindra det som strider mot samhället, och som anses vara en fara för 

invånarna trots att faran inte bryter mot lagen. Vissa principer och vissa beteenden kan anses 

vara rätt, men att dessa inte möjligtvis stämmer överens med de universella principerna utan 

principerna som utvecklades med historien. Därför ser reglering strategin ingen mening med 

att påtvinga samma norm på alla. Den kan således erkänna vissa svårigheter med att tvinga på 

normer, men detta sker mer i praktiken än teoretiskt sätt. T.ex. kan kriminalisering av en viss 

tro eller utövning ha oönskade effekter, att man lägger sig in emot en norm som anses vara 

oacceptabelt av en majoritet kan resultera i att förstärka den etnologiska stereotypen, skapa 

hat mot kulturella minoriteter och uppmuntra rasistiska påhopp (Phillips & Dustin 2004:2-3). 

 

 
Dialog innebär att normer och värden skapas inom andra olika normer. Genom en dialog ska 

majoritets- och minoritetsgruppen tillsammans skapa normer och värdegrunder i samhället. 

Parekh hävdar att om båda grupperna möts och kommer överens om universella grundvärden 

kan det vara svårt att ‘’täcka över alla livets viktiga delar’’. Detta innebär att även om 

grupperna hamnar i samförstånd för respektive normer kan den inte tillgodose ett gemensamt 

tankesätt. Vidare menar han att om missnöje uppstår mellan gruppernas moral och kulturella 

värden, medför detta inte till att grupperna bedömer varandra som mindre värdefulla. En 

möjlig lösning för att motverka konflikter är att diskutera och föra fram sin åsikt. Det kan 

resultera i att en grupp möjligtvis ändrar sin uppfattning eller moral. Tillskillnad från 
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reglering är dialog en mildare strategi för att framföra sina åsikter på ett mer friare sätt. 

Dialogen mellan parterna ska alltså ske på ett sådant sätt att den andra parten inte ska känna 

sig påtvingat att ha liknande åsikter som motparten (Phillips & Dustin 2004:3). 

 

Exit strategin är den minst ingripande. Istället för att kriminalisera en viss grupps trosutövning 

påpekar den tredje teorin individers rättighet att lämna sina grupper om de är missnöjda med 

sin behandling. Rätten till frihet måste inkludera rätten att leva efter normer av ens kulturella 

tillhörighet. På så vis är staten inte rättfärdigad att ingripa av sådana associationer, även om 

gruppens trosutövning går emot de fundamentala principerna. Exit strategin stärker inte rätten 

att kunna associera sig med en viss grupp, den ger istället rätten att kunna sluta och inte 

associera sig med en viss grupp, vilket innebär att detta och inte ingripandet från staten ger 

det yttersta skyddet mot kulturella påtryckningar. När stormakten försöker skydda individer 

från deras kulturella grupp, är deras handlingar mer skadegörande. Ett exempel är efterkrigs 

Australien och behandlingen av urbefolkningen Auberginerna (Phillips & Dustin 2004:4-5). 

 

2.6 Sammanfattning av teori 

Vår teori består sammanfattningsvis av begrepp som bygger på studiens undersökning. 

Begreppen används för att klargöra studiens empiriska material, som därmed används i 

analysen. Vi använder begreppen genom att koppla ihop det med det empiriska materialet 

som sedan ska analyseras. Vi kommer främst att sätta fokus på de tre strategierna då de anses 

vara de centrala begreppen för studien. Begreppen återkopplas alltså i analysen i samband 

med det empiriska materialet. De tre strategierna som nyttjas i studien utgör en viktig roll i 

analysen då vi utifrån respondenternas svar analyserar dels vilken strategi tjänstemännen 

tillämpar i sin tjänsteutövning och dels i vilka sammanhang dessa strategier används. Tabellen 

nedan presenterar ett analysschema som redovisar för de tre strategiernas funktionalitet och 

vilka antagande tros finnas hos respondenterna. 
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Inga 

värdekonflikter 

Tjänstemännen uppger att det inte förekommer någon värdekonflikt 

Reglering Tjänstemännen uppger att de utgår från normer snarare än etik för att hantera 

värdekonflikter 

Dialog Tjänstemännen använder dialog och kommunikation för att åstadkomma en 

lösning för att hantera värdekonflikter 

Exit Tjänstemännen uppger att exit används när klienter känner sig tvingade att 

lämna sina grupper eller värderingar 

Tabell 1: Analysschema 
 
 

3. Metod  
 

I detta kapitel presenterar vi studiens metodologiska del. Vi redogör och diskuterar uppsatsens 

uppbyggnad samt forskningsdesign. Vidare redovisas urval och genomförandet av det 

empiriska materialet. Vi beskriver dessutom hur vi går till väga gällande litteratursökningen. 

Kapitlet tar även upp valet av uppsatsens material och för ett resonemang kring detta. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

 

3.1 Kvalitativ metod  

Denna studie är explorativ och beskrivande till sin karaktär. Den explorativa approachen är 

vanligt för relativt nya områden, för att bidra med en grundläggande förståelse om ett område.  

Den explorativa undersökningen frambringar inte noggranna svar, utan bidrar snarare med ett 

mer avgränsat problemområde. En explorativ studie kan kombineras med ett beskrivande 

syfte för att få en mer genomgripande undersökning (Christensen et al, 2011:57). I syfte att 

undersöka hur tjänstemännen hanterar värdekonflikter som kan uppstå i relation till det 

mångkulturella samhället och hur stort handlingsutrymme tjänstemännen har i förhållande till 

de förhållningssätt som existerar i förvaltningen, men även vilka förhållningssätt som 

påverkar tjänstemännens bemötande av värdekonflikter bör den utföras utifrån en beskrivande 

studie. Detta eftersom en beskrivande studie besvarar frågorna som baseras på hur, vilka och 
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när (Esaiasson et al, 2012: 36). Då vi är intresserade att undersöka tjänstemännens egna 

uppfattningar och upplevelser har vi valt att använda en kvalitativ metod. Forskaren i den 

kvalitativa undersökningen är ett viktigt instrument i samband med datainsamlingen, vilket 

gör att forskarens intresse avgör vad hen vill inrikta sig på (Bryman 2012:368). För att få svar 

på våra frågeställningar bygger vår studie på en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju bidrar till att nå respondenternas egna ord och tankegång, och som 

även upprätthåller en struktur som främjar tematiseringen av uppsatsens material.  I en 

semistrukturerad intervju har man förberett en intervjuguide som består av inledande-, huvud, 

och tematiska frågor som berör uppsatsens ämne (Halperin & Oliver 2012:259). Den är 

bifogad som bilaga i uppsatsen. I de inledande frågorna skapas kontakt och en god stämning 

med respondenten. De tematiska frågorna är de huvudsakliga frågorna där respondenten har 

eventualitet att utveckla vad hen har för upplevelser gällande det centrala ämnet för 

undersökningen. Följdfrågorna möjliggör för intervjuaren att knyta an till de tematiska 

frågorna för att få ett alltmer omfattande svar (Esaiasson m.fl. 2012:264-265). Den möjliggör 

också att intervjuaren ställer följdfrågor utifrån respondentens svar (Bryman 2012: 413). Som 

intervjuare har man även frihet i vilken ordning man vill ställa frågorna. Man har likaså 

friheten att utforma svaren, men även frågor som inte finns i intervjuguiden kan ställas. Trots 

att man ställer samma frågor till olika intervjupersoner är det vanligt att intervjufrågorna kan 

ge olika svar, med anledningen av intervjupersonernas erfarenhet kring ämnet. Likaså blir 

svaren inte likriktade och det blir därför svårt att generalisera, på så vis kan man inte testa 

resultatet på nytt (Halperin & Oliver 2012:258). Intervjuaren i en semistrukturerad intervju 

styr hela intervjuprocessen, men ger möjligheten till respondenten att själv tala om sina 

kunskaper och erfarenheter kring det som berör ämnet (Halperin & Oliver 2012:262). 

 

Det som stärker vår val av den kvalitativa intervjumetoden är möjligheten att ställa nya frågor 

som dyker upp spontant under intervjun. Det gör att man får en bredare uppfattning om 

respondentens upplevelser, vilket inte är möjligt i en kvantitativ intervju eftersom den bygger 

på ett strukturerat mönster. Således kan exempelvis inga följdfrågor förekomma. En 

kvantitativ intervju bygger på fasta strukturer som gör att vi lättare kan välja kvalitativ 

intervju. Detta eftersom den kvalitativa intervjun bidrar med flexibilitet då 

intervjupersonernas svar kan lämpa sig efter undersökningens syfte. Ytterligare ett skäl till att 

vi valde den kvalitativa intervjumetoden är att vi strävade efter detaljerade svar från 

respondenterna, vilket var genomförbar i denna metod (Bryman 2012: 413). 
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3.2 Urval och genomförande 

Inom kvalitativa studier krävs inte ett stickprov då resultaten inte behöver generaliseras, men 

kan ge förståelse för enskilda fall. Författaren Svenning (2003) hävdar att i en kvalitativ 

studie utgår man från ett selektivt urval. Detta eftersom urvalet kan ske på olika sätt där det 

inte finns generella regler om på vilket sätt urvalet ska utföras (Svenning 2003:110). Vi valde 

att intervjua fem tjänstemän på olika hierarkiska nivåer. Valet av respondenterna gjordes i 

samband med att vi avgränsade oss inom socialförvaltningen i Örebro kommun. Urvalet av 

förvaltning grundar sig på att socialförvaltningen är en myndighet som präglas av klienter 

med olika kulturella och etniska bakgrund. Tjänstemännen i förvaltningen antas ha de 

erfarenheter i bemötandet av värdekonflikter med klienterna. Detta stärker vår antagande att 

en lämplig förvaltning valdes för att denna undersökning ska utföras. Då kommunen präglas 

av kulturell, etnisk och social mångfald stärktes intresset för en genomförande av 

undersökningen. Vi tog kontakt med samtliga tjänstemän inom socialförvaltningen och de 

tjänstemän som hade möjlighet till en intervju deltog i vår undersökning. Intervjun 

genomfördes på dagtid på respondenternas arbetsplats, och tog ungefär en timme för 

respektive intervju. Inledningsvis presenterade vi oss för respondenterna och vi förklarade 

syftet med intervjun. Vi tillfrågade om deras godkännande att spela in hela intervjun för att 

sedan kunna transkribera det. Samtliga respondenter medgav sitt godkännande till 

inspelningen. Under intervjuns gång ställde en av oss frågorna och antecknade medan den 

andra reflekterade och ställde följdfrågor. Två av respondenterna valde att utföra intervjun 

tillsammans med en kollega i syfte att kunna besvara våra frågor på ett utförligare sätt. 

 

3.3 Analysmetod  

För att besvara den övergripande forskningsfrågan kommer vi att analysera underlaget i två 

steg. I det första steget kategoriseras respondenternas svar i förhållande till analysschemat. I 

det andra steget jämförs respondenternas svar för att undersöka om det finns mönster i svaren 

som indikerar att vissa strategier används i större utsträckning än andra eller i kombinationer 

med varandra. Utifrån detta formuleras uppsatsens slutsats. 
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3.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Om en undersökning i en studie ger ständigt samma resultat höjs reliabiliteten (Eliasson 

2010:14). Således handlar reliabiliteten om resultatets tillförlitlighet, och frågan om resultatet 

kan återges vid andra tidpunkter och av andra forskare. Resultaten bygger på huruvida 

intervjupersonernas varierande svar kan se ut (Kvale & Brinkmann 2014:295). Det är viktigt 

att få fram pålitliga uppgifter i en undersökning där studierna baseras på den kvalitativa 

metoden. För att få en hög validitet ska undersökningen mäta det som är avsett att mäta. Det 

kan även handla om att resultaten kan i flera olika miljöer generaliseras än vad 

undersökningen i själva verket avser (Eliasson 2010:16-17). Förutsättningarna för en hög 

validitet ökar ju högre reliabiliteten är. I kvalitativa studier kan risk för låg reliabilitet 

förekomma om man tillämpar intervjumetoder, då intervjuerna kan ge olika tolkningar om 

undersökningen återupprepas. Resultaten av intervjuerna kan variera beroende på 

intervjupersonernas svar (Eliasson 2010:15).  För att få en god validitet är det viktigt att ge 

trovärdiga slutsatser av verkligheten.  

 

I denna studie är reliabiliteten hög eftersom frågorna som ställs till respondenterna möjliggör 

att hitta liknande mönster i studiens centrala begrepp vilket stärker reliabiliteten. 

Anonymiteten i undersökningen stärker likaså reliabiliteten då frågorna som ställs kan till en 

viss del vara känsliga. Det blir således en möjlighet att öppna sig, besvara frågorna på ett 

tillförlitligt sätt och delge mer information vid anonymitet. I denna studie kan forskare inte 

framkomma samma resultat vid andra tidpunkter vilket försvagar reliabiliteten. Ytterligare en 

orsak till att reliabiliteten försvagas är att denna undersökning inte kommer att ge samma 

resultat trots att man ställer samma frågor till samma personer. Detta på grund av 

respondentens karaktär, miljö, tid och rum som kan ha en avgörande roll för svaren. Vi finner 

att validiteten är hög i och med att vi har mätt det vi har avsett att mäta, men likaså av den 

orsaken att de operationella indikatorerna ger stöd till uppsatsens teoretiska definitioner 

(Esaiasson m.fl. 2012:56-57). Vi anser att intervjuresultaten givit oss det vi vill åstadkomma, 

vid samma tillfälle syftar vår uppsats på att få en uppfattning och exemplifierande om 

tjänstemännens upplevelser. 

 

I det kvalitativa forskningsresultatet är man kritisk till generaliserbarheten av den orsaken att 

resultaten blir svåra att tolka. Kritiken riktas på att det är omöjligt att generalisera resultaten 

när man utför ett antal intervjuer i en organisation och därefter generaliseras i andra miljöer 



 
 

14 

(Bryman 2012:369). Vi betraktar studiens generaliserbarhet som hög i och med att vi har 

genomfört våra intervjuer med ett antal tjänstemän inom olika befattningar, som därmed har 

olika perspektiv inom samma verksamhetsområde. Dock anser vi att studien delvis kan ge en 

inblick på hur det kan se ut inom socialförvaltningens olika enheter. Generaliserbarheten kan i 

denna studie försvagas på grund av de få antal intervjuade personerna i undersökningen. I 

denna studie representerar inte dessa respondenter en hel population, detta då resultaten 

kommer att generaliseras utifrån teorin och inte utifrån populationer (Bryman 2012:369).  

 

4. Empiri 
 

I detta kapitel redogör vi för vår empiri. Vi börjar med att presentera respondenternas 

position. Därefter kommer vi att beskriva respondenternas egna upplevelser, uppfattningar 

och förhållningssättet till de centrala begreppen som tillämpas i uppsatsen. Då respondenterna 

är anonyma kommer vi att använda oss av siffror som beskrivning av respektive 

intervjuperson.  

 

Socialsekreterare 1 

Respondent 1 är socialsekreterare för utredningsenheten barn upp till tolv år. 

Arbetsuppgifterna är att utreda olika fall som berör barnavård exempelvis om 

vårdnadshavaren ansöker om stöd eller om en anmälan sker om ett barn far illa. 

Bakomliggande orsaker kan bero på bland annat för oro för missbruk, psykisk ohälsa, våld 

etc. Det är vanligtvis att anmälningar främst kommer från skolor och myndigheter men även 

anhöriga och anonyma. Socialsekreteraren möter olika typer av klienter så som 

ensamståendeföräldrar, invandrar-, svenska- och arbetarklassfamiljer. Hen menar att arbetet 

styrs mestadels av lagar, särskilt socialtjänstlagen. Hen anser att det kan uppstå vissa beslut 

där man önskar kunnat besluta på ett annorlunda sätt. Ett exempel kan vara möjligheter att 

skydda ett barn samt att fatta beslut om något man önskat göra på ett annat sätt. När det gäller 

socialtjänstlagen kan vårdnadshavarna lämna sitt samtycke under utredningen, vilket inte är 

möjligt när tvångslagstiftningen tillämpas. Gällande utredningsarbetet behandlas klienterna 

lika oavsett kulturell bakgrund eller socialgrupp. Men i vissa fall kan man använda en del 

resurser för att hantera ett visst ärende. Det kan exempelvis vara att inhämta specialkunskap 
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inom ett specifikt ämne eller kultur. I vissa tillfällen kan det även finnas behov av tolk då det 

är en nödvändighet och en säkerhet för barnet.  

 

Det kan uppstå till en viss del skillnader i att möta klienter med andra kulturella bakgrund än 

sin egen. Svårigheten kan vara att man inte känner till den kulturen som klienter har, men å 

andra sidan arbetar man med sådana individer under en lång tid, vilket bidrar till att man 

införskaffar sig kunskap och erfarenheter av andra kulturer. Klienter är öppna med att berätta 

om sina kulturer och detta leder till att man som socialsekreterare tillgodogör sig mer 

kunskap. Samtidigt finns en lagstiftning som måste tillämpas. Det finns situationer där hänsyn 

tas till klientens kulturella bakgrund. Ett exempel är hedersfrågan som medför att 

socialsekreteraren beaktar skyddstänk, där exempelvis valet av tolk kan utgöra en betydande 

roll, men även hur man tar kontakt med klienten och vilka som inblandas i utredningen. 

Under vissa omständigheter kan skyddsplacering förekomma inom olika socialgrupper och 

inte enbart klienter med utländsk bakgrund. 

 

Vad gäller socialsekreterarens handlingsutrymme har hen i vissa situationer utrymme för egna 

handlingar. Hen har även delegationsordning som ger hen rätten att fatta beslut i samråd med 

enhetschefen eller socialnämnden. Om beslut ska fattas utifrån socialtjänstlagen innebär det 

ett större handlingsutrymme för socialsekreteraren. Hen kan tolka lagen på olika sätt, men å 

andra sidan väldigt begränsad till att fatta beslut inom andra lagstiftningar. I sådana fall kan 

socialsekreteraren lämna förslag till beslut och känner därför att hen är åhörd. I stort sett 

känner socialsekreteraren inte sig uppstyrd, men att det alltid finns lagar att förhålla sig till.  

 

Socialsekreteraren känner sig mer begränsad att hantera ett ärende då exempelvis när en 

familj vägrar ta emot hjälp har socialsekreteraren ingen skyldighet att tvångsagera. Om 

tvångslagstiftningen måste tillämpas är socialsekreteraren däremot skyldig att agera. Detta gör 

hen genom att skriva ut en utredning och beskriva dess brister, som i sin tur skickas till och 

beslutas av domstolen.  

 

Respondenten påstår att värdekonflikter är ett vanligt förekommande problem som kan uppstå 

mellan tjänsteman och klienten. Ett exempel som intervjupersonen tar upp är att en förälder 

inte tar hänsyn till den svenska lagen gällande barnaga. I sådana situationer kan det uppstå 

värderingar som inte anses vara lämpade för barnets bästa men också till den svenska lagen. 

Hen förklarar att de har fått in ärenden där dem har med nödvändighet fått föra en form av 
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dialog med föräldern/föräldrarna för att kunna förebygga problemet. Men i vissa ärenden har 

dem haft mindre handlingsfrihet. Detta då tvångslagstiftningen har införts, där det har varit 

den enda utvägen för att nå barnets bästa.  

Socialsekreterare 2 

Respondent 2 är en socialsekreterare inom försörjningsstöd ungdom. Arbetsuppgifterna är att 

utreda rätten till bistånd och hjälper klienten till egenförsörjning. Arbetet omfattar i stor del av 

kontakter med myndigheter bland annat arbetsförmedlingen och sjukvård.  

 

Inom arbetet möter respondenten alla typer av klienter så som arbetslösa, barnfamiljer, 

missbrukare, personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och ensamkommande 

flyktingbarn. Respondenten anser att arbetet styrs främst av lagar, men även av rutiner. Hen 

förklarar att man ska förhålla sig till lagarna när beslut ska fattas, men utredningarna är 

uppstyrda av rutiner och riktlinjer, exempelvis att se till att klienterna är inskriva på 

arbetsförmedlingen eller utför sina olika behandlingar. Respondenten menar att man önskat 

sig mera resurser för att kunna bidra med hjälp till klienterna, att hen gärna vill hjälpa klienter 

med ärenden som inte finns inom ramen för hens arbetsuppgifter. I detta fall är det lagen som 

styr vilket leder till att hen inte kan utföra något mer än det som finns att följa. Dock tycker 

respondenten att lagarna är en trygghet för en tjänsteman om ifall klienten är missnöjd med 

beslutet, där lagen finns som stöd för beslut som fattas. Respondenten har i vissa situationer 

önskat hantera ett ärende på ett annorlunda sätt än det sättet som bör användas för att tillämpa 

lagen. Ett exempel som hen nämner är när en missbrukare inte fullföljer planeringen. I sådana 

situationer kan klienter ändå vara berättigade till bistånd eftersom dem inte anses ha förmågan 

att fullfölja planeringen. Man kan alltså inte ställa krav på arbetsmarknadsförfogande för 

sådana klienter. Vidare menar respondenten att man inte heller har förfoga att tvinga klienten 

till behandling om inte lagen om vård av missbrukare (LVM) ska tillämpas. 

Socialsekreteraren kan föra en dialog med klienten om konsekvenserna med att inte följa 

planeringen, och se till att uppmuntra dem att fullfölja den. 

 
... sen får man ju träffa personerna och klargöra … att okej … nu blev det såhär den här 

månaden ... men nu får du bestämma dig att antingen så tar du vägen mot behandling eller så 

ställer du dig till arbetsmarkandsförfogande… men att det kan ta väldigt långt tid innan,  även 

om kanske nästa månad inte gör det så är det inte säkert att vi kan avslå ändå, för att vi inte har 

tillräckligt med … för missbrukare har oftast med sig andra … alltså de har med sig mycket i 
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bagaget som gör att man måste se … alltså vad händer om vi avslår, vad blir konsekvenserna 

och så vidare ... 

(Socialsekreterare 2, 2016)  

 

 

 

Däremot tycker respondenten att det kan förekomma en orättvis behandling gentemot andra 

klienter som fullföljer sin planering men som ändå kan få avslag av små orsaker.  

 

Respondenten anser inte att det finns skillnad i arbetssättet när man möter klienter med olika 

bakgrund.  Men i vissa situationer kan hen behöva anpassa sig efter klientens 

förståelseförmåga som exempelvis en utländsk familj med svår språkförmåga.  Man kan 

ifrågasätta i vilken grad klienten har förstått informationen, vilka skyldigheter och rättigheter 

man har gentemot planeringen. Detta kan ge en mildare bedömning i syfte att ta hänsyn till 

klientens förståelseförmåga till det svenska språket. En sådan bedömning kan också gälla en 

klient med svensk bakgrund, som kan ha exempelvis svår förståelseförmåga på grund av 

funktionsnedsättning, och kan därför bemötas på samma förutsättningar som en klient med 

utländsk bakgrund. Ensamkommande flyktingbarn kan ha specifika förmåner i och med att 

dem anses som mest utsatta samt att dem inte är i samvaro med sina föräldrar. Dem är 

berättigade till försörjningsstöd upp till 21 års ålder när dem studerar, vilket inte gäller i 

vanliga fall när ungdomar studerar på gymnasium.  

 

Personligen anser hen inte att det uppstår svårigheter med att möta klienter med en annan 

kulturell bakgrund. Däremot kan hen uppleva i många fall att det kan bli lättare att möta 

klienter med samma bakgrund, detta eftersom hen har antaganden att klienterna anförtror sig 

mer när båda har samma bakgrund. Detta beror på att man har förståelse för kulturen och 

värderingarna, samt förståelse för klienternas tankesätt och begripliggöra vad klienterna har 

varit med om tidigare. Sådana förståelser möjliggör för socialsekreterarna att hjälpa klienterna 

på ett bättre sätt. Det är viktigt att det skapas en bra relation med klienten oavsett kulturell 

bakgrund vilket bidrar till att socialsekreteraren kan hjälpa klienten på bästa sätt.  När det 

gäller att ta hänsyn till klientens kulturella bakgrund menar respondenten att i vissa situationer 

då det exempelvis kan handla om hedersrelaterat våld eller våld i nära relationer kan 

socialsekreteraren hjälpa klienterna med att ta kontakt med andra lämpliga myndigheter samt 

bistå med den ekonomiska delen. I vissa fall kan socialsekreteraren åtnjuta tillräckligt bra med 
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handlingsutrymme. Hen anser även att man vill utföra andra arbetsuppgifter som inte tillhör 

egna arbetet men att lagen inte tillåter det. Lagen sätter tjänstemännen i maktlöshet i vissa 

handlingsutrymmen. Socialsekreteraren kan känna sig begränsad i sitt handlingsutrymme när 

hen inte innehar delegation inom specifika områden utöver beslutsfattandet inom sin 

befogenhet. Där behöver tjänstemannen nödvändigtvis samråda med sakkunniga eller med 

enhetschefen. Ett exempel som respondenten poängterar är när en klient är i akutbehov av 

matpengar. Sådana beslut kan inte fattas direkt av socialsekreteraren, det måste göras i samråd 

med en sakkunnig jurist eller enhetschefen. I stort sett tycker respondenten att hen är ganska 

fri när hen fattar beslut så länge hen motiverar till beslutet.  

Socialsekreterare 3 

Respondent 3 är socialsekreterare där arbetsuppgifterna är att handlägga och utreda behov av 

bland annat vård och stödinsatser för personer från 18 år. Ansvarsområdet är att handlägga 

anmälningar om exempelvis oro för en person som far illa. Hen driver fram och kallar till 

möten och utredningar, kontaktar myndigheter såsom försörjningsstöd, kriminalvården 

etcetera. Respondenten har jobbat inom socialtjänsten i 15 år, men har jobbat inom 

polismyndigheten några år emellan. Socialsekreteraren möter vuxna klienter där den största 

delen består av individer med missbruksproblematik, men även vuxna som fortfarande är 

bosatta med sina föräldrar. Respondenten anser att rutiner är det som styr arbetet främst, men 

att rutinerna är grundade utifrån lagarna. Hen menar att de är noggranna att följa lagarna och 

riktlinjerna som finns i verksamheten, och tycker också att de har möjligheter att påverka 

rutinerna för att förbättra och utveckla verksamheten. Enligt respondenten är lagarna som styr 

verksamheten vida där det finns väldigt stort utrymme för bedömningar. Det är även viktigt 

att förhålla sig till lagarna. Hen menar dock att det sällan uppstår situationer där hen velat 

hantera ett ärende på ett annorlunda sätt.  

 

När det gäller tjänstemannens arbetssätt till kulturella problem har respondenten inte haft 

specifika arbetssätt, varken i kulturella aspekter eller i andra aspekter. Hen menar att man 

inhämtar kunskap om något specifik situation eller fall för att kunna bedöma ärendet korrekt. 

Tillika påstår hen att föra en dialog med klienten är en viktig metod som skapar förståelse 

mellan klient och tjänsteman. Respondenten kan uppleva att det underlättar när man möter 

klienter med samma värderingar eller samma uppväxt men har även gemensamma lagar och 

regler. Socialsekreteraren upplever inte att det finns eller har funnits situationer där hen tar 
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hänsyn till klientens kulturella bakgrund, snarare är klientens behov och livssituation som 

sätts i fokus. 

 

Respondenten känner ett stort handlingsutrymme när det gäller att handlägga ett ärende där 

kontakter sker med andra myndigheter, vilket medför att man måste bedöma ärendet optimalt. 

Hen kan däremot tycka att dokumentationsprocessen begränsar tjänstemannen tidsmässigt 

som kan påverka mötet med klienten. Likaså begränsas tjänstemannen av specifika ramavtal 

som sker mellan verksamheten och kommunen eller myndigheter. Likaledes kan den 

ekonomiska delen påverka handlingsutrymmet där man måste förhålla sig till verksamhetens 

budget. 

 

Gällande värdekonflikter anser inte respondenten att hen möter värdekonflikter i sitt arbete. 

Däremot kan andra typer av ‘’värdekonflikter’’ uppstå exempelvis genom att klienten 

misstror tjänstemän. Detta på grund av att klienten har tidigare i sitt hemland bemött 

korruption med tjänstemän och poliser, vilket försvagar tilliten för tjänstemännen i Sverige. 

Vidare nämner respondenten en situation som uppstod i sin tidigare tjänst (polismyndigheten) 

där klienten reagerade på att hen möttes av kvinnliga poliser utan uniform i poliskontoret. 

 
Det var skrattretande för honom...för att han var jätte nervös och hade förväntat sig helt annat 

liksom...så…med uniform och så...och en arg person...jag vet inte…han var ju ganska 

nykommen så här var det tolk med ...så...där hade vi inte svårt i mötet men man får göra en helt 

annan förutsättning i mötet när man pratar, en del visar inte heller samma respekt för om 

man...jaa nu hade jag ingen uniform och var ingen otrevlig och aggressiv polis...liksom… och 

undrade om han tar det på allvar det jag säger.   

     (Socialsekreterare 3, 2016) 

 

För att lösa sådana värdekonflikter menar hen att man bör föra en diskussion med klienten, 

utbyta åsikter och ställa frågor. Hen menar att det kan vara en svårighet för en person som 

sent i livet flyttar till ett annat land med helt andra värderingar och normer. 
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Enhetschef 1  

Respondent 4 är en enhetschef som har arbetat inom flera olika chefspositioner. 

Respondenten menar att arbetet på myndighetsnivå styrs både utifrån lagar och rutiner. 

Arbetet styrs främst utifrån lagar men att rutiner likaså måste skapas. Respondenten hävdar att 

det inte har förekommit några situationer där hen skulle ha vilja fatta beslut på ett annorlunda 

sätt, därför att hen arbetar i en lagstyrd verksamhet som bidrar till att hen följer lagarna. Vad 

gäller hur respondenten anpassar sitt arbetssätt i förhållande till de kulturella problemen som 

kan uppstå i en beslutsprocess, menar hen att lagarna styr verksamheten vilket innebär att det 

är lagarna man följer oavsett kulturella aspekter. Hen menar även att sådana resurser som tolk 

används för att förebygga kulturella problem. Detta eftersom kommunikation och förståelse 

anses vara viktig när tjänstemannen möter klinter. Å andra sidan menar enhetschefen att 

 

Sen om man har kultur som inte alls stämmer in med vår kultur alltså att man tillåtit att man slår 

sina barn alltså så ..... då måste man vara tydligt med det ...… att i Sverige är inte detta tillåtet o 

så .... att man…. får vara tydlig men respektfull 

(Enhetschef 1, 2016). 

 

Enligt respondenten har förvaltningen inga specifika riktlinjer och policyer för hur man ska 

hantera kulturella problem. Enhetschefen upplever att hen har handlingsutrymme i sin 

tjänsteutövning, då arbetet är fritt styrd där hen styr sitt arbete på egen hand. Respondenten 

känner sig varken fri eller begränsad vad det gäller tolkning av lagar eller sättet att hantera ett 

ärende, men att det kan variera beroende på ärendet. Exempelvis pekar intervjupersonen på att 

vissa ärenden har hen en bra kännedom om lagen, medan i ett annat ärende måste hen 

fördjupa sig och förstå lagen bättre för att kunna hantera ärendet. Intervjupersonen tar vidare 

upp att faktorer som kan påverka handlingsutrymmet är exempelvis arbetsbelastningen, 

arbetsschemans uppläggning, men att i hens arbete har hen möjligheten att påverka sina 

arbetstider och arbetsschema.  

 

Enhetschefen menar att hen personligen inte möter värdekonflikter i sin tjänsteutövning men 

är övertygad om på att värdekonflikter förekommer i arbetet, då man möter klienter från andra 

kulturer. Hen tar upp exempel om hur andra kulturer accepterar barnaga, vilket är i svensk lag 

och kultur inte godtagbart “....alltså möter vi sådant i vår vardag när vi arbetar…. så det är 

klart att vi absolut går in och reagerar…. och markerar att såhär gör man inte i Sverige… vi 

får inte göra så här i Sverige….det är förbjudet enligt lag…” (Respondent 4, 2016). 
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Respondenten uppmärksammar däremot arbetet med att lösa värdekonflikter som kan uppstå 

inom socialförvaltningen. Hen menar att kommunikation är en metod som i praktiken kan lösa 

värdekonflikter mellan olika kulturer. 

Enhetschef 2 

Respondent 5 är enhetschef och har i ansvar att bedriva verksamheten och har i uppdrag att se 

till att verksamheten bedrivs enligt lag. Enhetschefen menar att arbetet i verksamheten styrs 

både av lagar och rutiner och att dessa hänger ihop med varandra. Lagen blir den som styr 

ytterst, men rutiner bygger på att begripliggöra lagarna. Likaså är verksamheten i behov av 

rutiner för hur samverkan ska gå till, och finns som hjälp för tjänstemännens behandling av 

arbete. Enhetschefen åsyftar att de har rutiner om hur de ska göra och vilket 

handlingsutrymme som ska finnas. Hen hävdar att i vissa situationer krävs att man gör på ett 

annat sätt än vad rutiner kräver. Ett exempel på en sådan situation är när det i höstas ankom 

ett stort antal flyktingbarn till kommunen där situationen medförde att man fick akutplacera 

barnen för att kunna få tak över huvudet. Placeringarna ledde till svåra konsekvenser eftersom 

barnen placerades i olämpliga boenden. Sådana situationer kan inte undvikas eftersom 

behoven av placering var nödvändigt, vilket försvårar rutinerna för hur man bör besluta. 

Enhetschefen menar således att rutinerna optimalt inte alltid fungerar.  

 

Enligt enhetschefen har de inga specifika arbetssätt på hur de förhåller sig till kulturella 

problem. Hen menar likaså att det är viktigt att arbeta på ett sätt där man kan ta hänsyn till 

respektive familj utifrån de kulturella problem som kan uppstå. Å andra sidan hävdar 

respondenten att det är svårt att säga på vilket sätt man bör arbeta, då ett sätt eventuellt inte 

fungerar i en situation men fungerar i en annan. Enhetschefen menar att det inte finns 

särskilda rutiner för specifika kulturer och att alla klienter behandlas lika utifrån lagen. 

Respondenten känner sig mer fri att hantera ett ärende än att själv tolka lagen, detta eftersom 

enhetschefens tolkning av lagar kommer att prövas av sakkunniga jurister. Hen känner sig 

mer fri att lägga upp sitt arbete. När det gäller faktorer som kan påverka handlingsutrymmet 

menar enhetschefen att det är viktigt att fatta goda beslut i förhållande till familjerna.   

 

De värdekonflikter som kan uppstå eller mötas i arbetet är olika enligt respondenten. Ett 

exempel som kan diskuteras är kvinnors möjlighet i samhället eller olika syn på mans roll, 

vad som är lämpligt för ett barn att göra eller inte göra. Hen menar att det krävs att man 

utbyter olika synsätt med varandra för att uppfatta andras tankar. Utifrån de kulturella 
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aspekterna menar respondenten att kommunikation och förståelse för andra kulturer är viktigt 

för att åstadkomma ett gemensamt samhälle  “...det finns ett gott skäl till varför saker och ting 

ser ut som det gör men det är inte alltid det funkar i alla kontexter, utan man kanske behöver 

hjälp med att förstå den nya kontexten….” (Respondent 5, 2016). Enhetschefen arbetar med 

sådana värdekonflikter genom att försöka nå en form av förståelse, att ständigt föra en dialog 

med klienterna.  

Enhetschef 3 

Respondent 6 är enhetschef för en enhet inom socialförvaltningen. Respondenten menar att 

lagarna står i grund för det som dem åstadkommer i arbetet och att utifrån lagarna skapar dem 

egna  rutiner. “... Det går inte att säga antingen eller… utan rutiner och lagar bygger på 

varandra” (Respondent 6, 2016). Vidare poängterar respondenten att lagarna möjliggör för 

tolkning och att det finns policyer om hur man bör hantera ärenden.  

 

Gällande Intervjupersonens arbetssätt i förhållande till kulturella problem som kan uppstå i en 

beslutsprocess påpekar hen att man måste följa lagen, men att detta kan ibland medföra 

diskussioner med klienterna. Ett exempel som hen tar upp är när det gäller 

faderskapsbestämmande och när klienten bortser från sina möten  

 
Här handlar det om att på ett förtroligt sätt diskutera och tala… om att alltså… det är så man gör 

i Sverige… för barnet som i sin tur ska få sin säkerhet… att det handlar om barnets säkerhet i 

slutändan… då brukar det oftast lösa sig… alltså det handlar om en dialog och respekt… och att 

förklara varför det är som det är… då brukar det inte vara så stora bekymmer… om man tar sin 

tid till det. 

     (Respondent 6, 2016) 

 

Enhetschefen åsyftar till att i förvaltningen förekommer inga specifika policyer eller riktlinjer 

för hur man just ska hantera kulturella problem. Hen menar att som tjänsteman i socialtjänsten 

ingår i yrkesrollen att möta klienter med respekt och förståelse. På så vis är det svårt att 

fastställa specifika riktlinjer för varje målgrupp i förvaltningen, då tjänstemännen möter 

dagligen individer med olika bakgrund. Intervjupersonen anser likaså att hen har 

handlingsutrymme att fatta egna beslut i ett ärende men i förhållande till lagen. “... har man 

arbetat länge så vet man vad lagarna säger… och är man säker i det… så vet man var man 
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kan gå… man lär sig med erfarenhet… på så sätt blir det lättare att tolka lagarna… sen vet 

man ju vad man absolut inte får göra… i det vad lagen säger…” (Respondent 6, 2016).  

 

Respondenten ger exempel på vilka faktorer som kan påverka och begränsa 

handlingsutrymmet.   Hen påstår att det har förekommit ärenden där en förälder försvinner 

med barnet. I sådana ärenden sätts polisens roll i det hela. Vad gäller vilka värdekonflikter 

som respondenten har bemött, exemplifierar hen att det har uppstått värdekonflikter när det 

har förekommit familjer som upplever tvister om vårdnad av barnet efter skilsmässan.  

 
Detta eftersom man märker att pappan ofta har en annan syn på sin familj från andra kulturer… 

att dem styr mer än vad vi är vana vid… om ni förstår vad jag menar… att han äger sitt barn… 

när det handlar om var barnet ska bo… att mannen säger det är mitt barn… jag bestämmer var 

barnet ska bo… att ingen annan än han får bestämma… framförallt mamman ... det kan vara en 

värdekonflikt som är lite annorlunda och som vi har bemött... dessa värdekonflikter har varit i 

början svåra att förstå då vi i svensk kultur har en annan uppfattning om kvinnans syn 

     (Respondent 6, 2016) 

 

Sålunda menar intervjupersonen att sådana värdekonflikter kan hanteras genom att man för en 

kommunikation med exempelvis mamman och barnet, och utifrån detta ge dem förslag. 

Vidare hävdar hen att de är måna om att förklara hur man tänker i Sverige, särskilt till de 

individer som har “kontrolltankarna” med sig från andra kulturer. Dock förekommer det inga 

specifika riktlinjer för värdekonflikter, men att personalgruppen inom enheten träffas 

veckovis där sådana fall diskuteras. Hen konstaterar att det är viktigt att ta upp det i mötet då 

det handlar om bedömningsfrågor, och att man måste ha skickligheten att hjälpa individer.  

 

5. Analys och resultatredovisning  
 

I detta kapitel redovisas analysen utifrån det insamlade materialet och de teoretiska 

utgångspunkterna mångkulturalism, handlingsutrymme, värdekonflikter, och de tre 

strategierna reglering, dialog och exit. Vidare läggs fokus på att se om och hur resultaten 

överensstämmer med tidigare forskning, eller om den påvisar nya mönster. För att besvara 

våra frågeställningar har vi utgått från respektive respondentens egna upplevelser men även 

inkluderat de valda teoretiska utgångspunkterna, för att belysa studiens syfte och 
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frågeställning. Avslutningsvis redogör vi för respondenternas upplevelser av de tre 

strategierna i sina tjänsteutövningar.  

 

5.1 Det juridiska och moraliska resonemanget i socialförvaltningen  

Gemensamt för respondenterna är att de i sina tjänsteutövningar utgår framförallt från 

socialtjänstlagen. Vi kan konstatera att respondenternas moraliska resonemang kan i vissa 

situationer ha en betydande roll, men å andra sidan hävdar dem att lagarna styr processen i sin 

helhet. De moraliska och det juridiska resonemanget kan å andra sidan sammankopplas när 

tjänstemännen utgår från socialtjänstlagen, vilket även ger tjänstemännen större 

handlingsutrymme. Vi fastställer att intervjupersonernas moraliska aspekter begränsas i 

samband med tvångslagstiftningens applikation. Därmed begränsas likaledes tjänstemännens 

handlingsutrymme.  

 

Utifrån socialstyrelsens rapport kan vi tolka att respondenternas yrkesetik är begränsad, och 

att tjänstemännen förehåller sig mer till lagar och riktlinjer än till de etiska reglerna som tas 

upp i SoS rapport. De yrkesetiska riktlinjerna antogs i syfte att betona etiska värden och 

tydliggöra etiska dilemman i socialt arbete, som tjänstemännen vidare ska ta hänsyn till. Vi 

konstaterar att våra respondenter i sin tjänsteutövning inte utgår från specifika yrkesetiska 

regler när dem möter klienter med andra kulturella bakgrund. Däremot kan det uppstå 

situationer där etiken får en betydande roll när exempelvis tjänstemannen behöver ta hänsyn 

till klientens förståelseförmåga av ärendet. Som vi nämnt tidigare är tjänstemännen inskränkt 

att fatta beslut utifrån lagen. Detta innebär att tjänstemännen måste beakta alla klienter lika i 

handläggningsprocessen.  

 

5.2 Vilka värdekonflikter uppstår enligt tjänstemän i relation till det 
mångkulturella samhället? 

Utifrån våra respondenter kan vi konstatera att frågorna kring värdekonflikter kan begränsas 

till en viss del beroende på vilka enheter och vilka arbetsuppgifter respondenten innehar. 

Däremot kan vi fastslå att tre av totalt sex intervjupersoner anser att värdekonflikter mer eller 

mindre förekommer i arbetet, medan de tre återstående respondenterna menar att de inte har 

bemötts eller bemöter värdekonflikter i sina tjänsteutövningar. Vi kan även konstatera att 
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värdekonflikterna som kan uppstå inte utgör ett samband med respondenternas 

yrkesbefattning.  

 

Enligt respondent 1 kan vissa situationer skapa värdekonflikter som orsakar kulturkrock 

mellan den svenska kulturen och klientens kultur. En inträffande värdekonflikt som 

socialsekreteraren har blivit bemött av är barnaga. I vissa kulturer är barnaga accepterat 

medan i den svenska kulturen är barnaga olagligt, vilket i sådan belägenhet uppstår konflikter 

mellan olika värden. Även respondent 5 upplever värdekonflikter i sitt arbete. En vanlig 

förekommande värdekonflikt som uppstår är diskussioner om kvinnans möjligheter i 

samhället och synen på mannens roll. Sådana diskussioner kan likaså förekomma bland 

familjer med andra kulturella bakgrund där pappans syn på mammans möjligheter att vara 

med och bestämma över barnens liv är mycket begränsad. Respondent 6 menar att 

värdekonflikter har förekommit i sin tjänsteutövning, där hen uttrycker svårigheter kring 

förståelsen av värdekonflikterna. Detta eftersom den svenska kulturen präglas av jämlikhet 

mellan könen, vilket är exceptionellt i en del kulturer. Enhetschefen menar att det har 

förekommit värdekonflikter vid tillexempel en äktenskapsskillnad där långvariga tvister 

mellan föräldrarna om vårdnadsrätten av barnet. Detta kan exemplifieras när mannens 

värderingar är fastställda om att han har rätten till barnets vårdnad, och att kvinnan inte anses 

ha rätten till barnvårdnad.  

 

Respondent 2 hävdar att värdekonflikter inte förekommer i sin tjänsteutövning. Hen möter 

individer med olika kulturer och uppfattar inte detta som problematiskt. Socialsekreteraren 

betonar att olika personer, beroende på etnicitet och kultur tänker och handlar på olika sätt, 

och att hen har förståelse för detta. Dock hävdar socialsekreteraren att hen utgår från lagar och 

riktlinjer för att bedöma klientens fall, vilket betyder att klientens kulturella bakgrund inte har 

en betydelse för utredningen. Vidare menar respondent 3 att hen inte har blivit bemött av 

värdekonflikter i sitt nuvarande arbete, men att det har förekommit i sin tidigare tjänst där 

klienten misstror tjänstemän. Tilliten för tjänstemännen minskas på grund av tidigare 

händelserna i hemlandet där korruption mellan klienter och tjänstemän är vanligt 

förekommande. Socialsekreteraren belyste en situation från sin tidigare tjänst där den 

nyanlända personens förväntningar om svensk polis skapade attityder gentemot polisen. Detta 

på grund av de värderingar och syn man har på polisen i andra länder. För att lösa sådana 

konflikter menar socialsekreteraren att man ständigt måste föra diskussion med klienten för 

att främja till förståelse för den svenska lagen och de existerande svenska normerna. Detta för 
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att kunna nå samförstånd mellan de olika värderingarna individerna har. Respondent 4 anser 

inte att hen personligen har varit bekant med värdekonflikter, men menar att värdekonflikter 

kan förekomma i arbetet eftersom man möter klienter med andra kulturella bakgrund. 

Enhetschefen exemplifierar att barnaga är intolerant i Sverige och som ses som en konsekvens 

för föräldrarna med kulturer som tillåter barnaga. Inom verksamheten där enhetschefen är 

verksam i, arbetar man med hur man ska lösa värdekonflikter när det uppstår. De använder 

olika typer av kommunikation för att åstadkomma en tydlig förståelse mellan olika 

värderingar och kulturer.  

 

Mångkulturalism som vi tidigare har nämnt i studien behandlar frågor om rätten till 

individens kulturella identitet i samhället ska respekteras och erkännas. Det kan även innebära 

i hur stor utsträckning individer kan utöva sina kulturella gemenskaper över andra 

medlemmar och vilka traditioner och normer som bör motverkas. Ett sådant exempel tas upp 

av respondenterna där de menar att klienter med andra kulturella bakgrund har ett annat 

synsätt på barnaga och kvinnas möjligheter i samhället. Mångkulturalism kan likaså ha sina 

fördelar när man bemöter individer från andra kulturer, vilket bidrar till utveckling och 

samhörighet mellan individerna. 

Samtliga respondenter menar att det inte förekommer skillnader i att möta klienter med en 

annan bakgrund än sin egen. Det finns även inga specifika arbetssätt för att anpassa sig till 

klientens kulturella bakgrund. Detta tydliggörs i Franzens resonemang att det råder jämlikhet 

mellan utrikes- och inrikes födda individer. Franzen lyfter likaledes upp tjänstemännens 

förhållningssätt till integrationsarbetet, där hon menar att åtskillnaden mellan utrikes- och 

inrikes födda utformas av andra karaktärer såsom bakgrund och värderingar. Vi konstaterar 

detta genom att respondenterna anser att det råder skillnader mellan värderingar beroende på 

den kulturella bakgrunden, men att i slutändan är lagen den avgörande bedömningen vid 

beslutsfattandet. Detta resulterar i att alla individer behandlas lika i bedömningen.   

 

Å andra sidan kan värdekonflikterna mellan klienten och tjänstemannen förebyggas genom att 

nyttja jämlikhet och respekt för respektive tankesätt. Författarna Wal, Graaf & Lawton menar 

att värdekonflikter kan lösas genom att man tillfogar flera värden i partens värdesystem, detta 

eftersom man får en djupare förståelse av motpartens tankesätt. Detta kan utmärkas i 

respondenternas svar där dem menar att för att få en genomgripande uppfattning om 

varandras tankemönster är det nödvändigt att föra en dialog. Vidare tolkar vi att 

tjänstemännen använder ett sätt för att tillnyttja de moraliska resonemangen då de betonar 
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vikten av hänsyn till klientens förståelseförmåga för den svenska kulturen och de svenska 

normerna.  

 

5.3  Vilka förhållningssätt påverkar tjänstemännens bemötande av 
värdekonflikter? 

Våra respondenter innehar olika yrkespositioner inom socialförvaltningen. Gemensamt för 

dessa intervjupersoner är att samtliga betonar vikten av förhållningssättet dialog för att föra 

fram åsikter och utbyta tankesätt och värderingar. Enligt respondent 4 anser hen att det är 

viktigt att klargöra vilka regler som gäller i det svenska samhället och som man bör anpassa 

sig till för att inte hamna i marginalisering. Detta utgörs genom att föra en kommunikation för 

att nå samförstånd mellan olika värderingar. Respondent 2 anser att framföra en dialog mellan 

klienten och tjänstemannen medför att ärendet utreds. Hen markerar att man bör vara tydlig 

från början och informera klienten vilka lagar och regler som förvaltningen utgår ifrån. Vidare 

exemplifierar socialsekreteraren att hen har bemött familjer med en utländsk bakgrund, där 

det har varit svårt att motivera kvinnan till att vilja komma ut till förvärvslivet. Detta eftersom 

i klientens kultur är kvinnans arbete att sköta hushålls- och omsorgsarbetet, medan mannen 

ska arbeta och försörja familjen. Dock hävdar hen att sådana fall inte försvårar 

kommunikationen med klienten för att denne ska ha förståelse för det svenska systemets 

uppbyggnad. Respondent 5 menar att förhållningssättet dialog är viktigt eftersom individer 

betraktas som olika och har olika synsätt där dialog möjliggör att kunna leva i ett 

mångkulturellt samhälle. Gemensamt för ovannämnda respondenter är att deras syn på dialog 

skapar förståelse för varandras åsikter och värderingar, vilket även knyter an till Philips och 

Dustins resonemang om förhållningssättet dialog. Författarna påpekar att diskussion 

möjligtvis kan ändra en grupps uppfattning så att den åstadkommer förståelse utan att det 

skapas konflikter.  

 

Somliga respondenter menar att i vissa förhållanden utnyttjas förhållningssättet exit. 

Exempelvis uttrycker respondent 1 att i vissa situationer där tvångslagstiftningen tillämpas 

utgår man från förhållningssättet exit. Detta medför att klienten måste anpassa sig efter de 

existerade svenska normerna. Men å andra sidan kan en exit strategi påtvinga individerna att 

på ett indirekt sätt ändra sina normer, och detta sker då staten/lagen ingriper. Detta kan leda 

till att de beslut som tas kan skada individen. I beslut där tvångslagstiftningen tillämpas har 

individer inte rättigheten att föra fram sina åsikter trots att strategin innebär att individer har 
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rättigheten att lämna sina grupper om de känner sig missnöjda med sin behandling. Vidare 

nämner respondent 2 att exit strategin nyttjas på ett indirekt sätt, då klienten ”tvingas” att 

förändra sina värderingar som tjänstemannen förehåller sig till eftersom det utgår från lagen. 

Ett exempel är när hen som tjänsteman inte kan tvinga klienten till behandling om inte 

tvångslagstiftningen omsätts i praktiken. Till att börja med använder socialsekreteraren 

förhållningssättet dialog, där klienter med missbruksproblematik får valmöjligheter mellan val 

av behandling eller att ställa sig till arbetsmarkandförfogande. I detta sammanhang kan man 

återkoppla denna situation till exit strategin, eftersom klienten inte har utrymme för ytterligare 

valmöjlighet än dessa två alternativ. På så vis tvingas klienten att ”förändra” sin attityd. Detta 

kan refereras till Philips och Dustins argumentation där dem menar att frivilligheten till sina 

egna värderingar och tankesätt begränsas. Detta eftersom klienten tvingas att avlägsna sina 

egna värderingar och tankesätt då det leder till straffbara konsekvenser. För att motverka en 

exit strategi bör klienten involveras i självviljan att ändra sina värderingar.  

 

Respondent 3 menar att i vissa sammanhang i utredningsprocessen använder hen sig av 

reglering strategin när beteendet inte anses vara normativt för de svenska normerna och 

lagarna. Enligt Philips och Dustin ska förhållningssättet reglering förhindra normer som 

strider mot samhället. Likaså motverkar detta förhållningssätt till det som anses vara en fara 

mot individer, trots att faran inte är olagligt. Som vi tidigare tagit upp i det teoretiska kapitlet 

där förhållningssättet reglering betonar vikten på att samhället ska utformas av normer snarare 

än etik och moral, kan vi knyta an till respondentens resonemang där hen i första hand 

prioriterar lagarna. Exit-strategin används däremot när exempelvis våld förekommer i bilden 

och som kan leda till tvångslagstiftning eller rättssak. Denna möjliggör att individen tvingas 

anpassa sig till de svenska lagarna och normerna. Däremot påstår respondent 6 att 

dialogstrategin tillämpas när man inför samarbetssamtal mellan klienterna (föräldrarna) och 

tjänstemannen. Då utförs åsiktsutbyte om vem som ska ha vårdnaden om barnet, således för 

att åstadkomma en lösning. Enhetschefen menar att reglering strategin kan förekomma i vissa 

ärenden, men för att motverka att det leder till exit strategin, försöker man medverka för 

dialoger i syfte att finna en lösning.  
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5.4 Hur stort handlingsutrymme har tjänstemannen i förhållande till de 
förhållningssätt som existerar i förvaltningen? 

 
Socialsekreterarna i socialförvaltningen har en form av handlingsutrymme samtidigt som i 

vissa ärenden begränsas den. Enligt respondent 1 kan hen känna sig begränsad i 

handlingsutrymmet när en familj vägrar att ta emot hjälp. Här har socialsekreteraren ingen 

skyldighet att tvångsagera, men om tvångslagstiftningen omsätts i praktiken blir det en 

skyldighet för socialsekreteraren att agera. Däremot anser respondent 2 att hen har tillräckligt 

med handlingsutrymme och känner i vissa tillfällen att hen vill ytterligare arbetsuppgifter som 

inte tillhör till det egna arbetet, där kan lagen begränsa socialsekreteraren. Respondenten 

känner sig begränsad i handlingsutrymmet när hen inte har delegationsbefogenhet. Då är det 

lämpligt att samråda med en sakkunnig eller med enhetschefen. Respondent 3 anser att hen 

har ett stort handlingsutrymme men kan tycka att vissa arbetsuppgifter begränsar 

tjänstemannens tid till att handlägga klienters ärenden. Hen nämner även att den ekonomiska 

ramen påverkar till en viss del socialsekreterarens handlingsutrymme eftersom det krävs att 

förhålla sig inom verksamhetens budget.  

 

Enhetscheferna i socialförvaltningen upplever ett större handlingsutrymme än 

socialsekreteraren. Detta eftersom dem har större frihet att styra och lägga upp arbetet utifrån 

egna intressen. Respondent 4 påstår att handlingsutrymmet i vissa situationer kan vara 

begränsad, och detta på grund av exempelvis arbetsbelastningen. Respondent 5 hävdar att 

handlingsutrymmet kan påverkas när exempelvis beslut ska fattas i förhållande till familjens 

bästa. I sådana fall tolkar vi det som att förhållningssättet dialog används, eftersom 

tjänstemannen och klienten kommunicerar för att åstadkomma en lösning som gynnar båda 

sidorna. Respondent 6 menar att hen upplever handlingsutrymme i att fatta egna beslut, men 

att hen måste förhålla sig till lagen. Däremot kan handlingsutrymmet begränsas när 

exempelvis ett barn försvinner med sin förälder. I sådana fall kan ingen av de tre strategierna 

nyttjas. Gemensamt för samtliga respondenter är att de arbetar utifrån ett regelverk som 

utformas från en högre nivå. Tjänstemännens roll är att behandla uppgifter som berör enskilda 

individers liv. Således har tjänstemännen ett visst handlingsutrymme då dem anses vara 

kompetenta att fatta egna beslut. Detta görs utifrån lagar och rutiner som är uppbyggda för 

socialförvaltningen.  
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Utifrån de tre förhållningssätten kan vi konstatera att samtliga respondenter har 

handlingsutrymme när förhållningssätten dialog tillämpas, eftersom dialog är det 

förhållningssätt som existerar i förvaltningen. Att föra en kommunikation med klienten 

medför att denne får förståelse om vad den svenska lagen står i uttryck för. Detta 

förhållningssätt tenderar att ge mer utrymme för tjänstemannen att påverka och utöva sin 

makt i större utsträckning vilket även kan få klienten att ändra sina värderingar som blir 

anpassbara för samhällets normer och värderingar. Däremot kan vi konstatera att samtliga 

intervjupersonernas handlingsutrymme i förhållande till exit strategin begränsas, detta då 

tjänstemännen får mindre inflytande att utöva sin makt då tvångslagstiftningen och 

rättsväsendet intar sina roller. Ett sådant fall kan handla om att barnet vistas i en miljö där 

föräldrarna missbrukar, där dialog strategin inte är brukbar. När tvångslagstiftningen ska 

tillämpas sker en exit strategi vilket leder till att socialsekreteraren inte har stor 

handlingsutrymme. När lagen omsätts i praktiken har varken klienten eller tjänstemännen 

rätten att föra fram sina åsikter trots att exit strategin strävar efter individernas rättighet till 

frihet och rätten till att få leva efter normer av ens kulturella tillhörighet. På så vis bör lagarna 

inte ha rätten att ingripa i sådana associationer, även om individernas värderingar går emot 

lagen.  

 

5.5 Respondenternas upplevelser av strategierna  

Gemensamt för respondenterna är att dialog strategin är den strategin som mest nyttjas i 

bemötandet av värdekonflikter. Respondent 2, 3 och 4 upplever inga värdekonflikter i sin 

tjänsteutövning, men att det säkerligen uppstår värdekonflikter i sådana arbeten eftersom man 

möter klienter med olika värderingar. Respondent 2 menar att exit strategin tillämpas på ett 

indirekt sätt, när klienten tvingas att förhålla sig till lagarna. Respondent 3 förklarar att 

reglering nyttjas i sådana situationer när klientens beteende bryter mot de svenska normerna. 

Respondenterna 1, 5 och 6 anser att de möter värdekonflikter i sitt arbete. Respondent 6 anser 

att reglering kan påträffas i vissa situationer men att dialog strategin tillämpas i första hand. 

Respondent 1 menar att exit strategin används vid situationer som kräver att 

tvångslagstiftningen måste tillämpas.  
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Strategier Respondent 

1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Respondent 

5 

Respondent 

6 

Inga 

värdekonflikter 

 X X X   

Reglering   X   X 

Dialog X X X X X X 

Exit X X X    

Tabell 2: Sammanfattning av analys 
 
Utifrån denna tabell kan vi konstatera att tre respondenter inte upplever värdekonflikter, två 

respondenter använder reglering som strategi, tre respondenter använder dialog som exit, 

medan sex respondenter använder dialog som strategi. Vi kan likaledes utifrån 

sammanställningen konstatera att fyra respondenter upplever att minst två strategier 

kombineras för att hantera värdekonflikter, främst dialog och exit eller reglering och dialog.   

 

6. Slutsatser och avslutande diskussioner 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsats, där vi först drar en slutsats utifrån respondenternas 

svar och som avslutning tillför en avslutande diskussion.  

 

En slutsats som vi drar utifrån respondenternas upplevelser är att tre tjänstemän inte möter 

värdekonflikter i sitt arbete, medan de tre återstående tjänstemännen anser att de möter 

värdekonflikter i sin tjänsteutövning. Respondenterna som inte anses bemöta värdekonflikter i 

sitt arbete tyder på att de har förståelse för klienternas värderingar och tankesätt, och att detta 

inte uppfattas som problematiskt med tanke på det existerande pluralistiska samhället. 

Respondenterna som upplever värdekonflikter i sina tjänsteutövningar har svårigheter att 

bemöta klienter med värderingar och tankesätt som bryter mot den svenska lagen och 

normerna, exempelvis barnaga och skillnader mellan kvinnans och mannens roll i samhället. 

Konsekvenserna för klientens handlingar kan resultera i att man hamnar mellan sina 



 
 

32 

värderingar och att följa den svenska lagen, vilket orsakar ett dilemma för hur individen ska 

anpassa sig till samhällets normer.  

 

Vi drar även en slutsats att de intervjuade tjänstemännen utgår från förhållningssättet dialog 

när dem möter värdekonflikter med klienterna. Detta eftersom förhållningssättet dialog är en 

strategi som tjänstemännen föredrar för att kunna utbyta tankar och värderingar med 

klienterna, vilket även kan motverka marginalisering i samhället. Förhållningssättet främjar 

likaså till att den tydliggör det svenska lagarna och reglerna som existerar. Genom att föra 

dialog kan man åstadkomma en gemensam lösning i ett mångkulturellt samhälle. Dock nyttjas 

i vissa förhållanden förhållningsättet exit, där exempelvis tvångslagstiftningen ska tillämpas. 

Detta innebär att klienten tvingas att anpassa sig till samhällets normer. I vissa situationer där 

exempelvis en förälder utsätter sina barn för våld, kan den svenska lagen besluta att 

omhänderta barnen. I det här fallet tvingas föräldern att ändra sina attityder och värderingar 

gentemot sina barn.  Däremot kan reglering strategin användas när ett beteende inte betraktas 

vara normativ för de svenska normerna och lagarna. I samband med handlingsutrymmet drar 

vi en slutsats att intervjupersonerna har en form av handlingsutrymme i vissa situationer än 

andra. Enligt respondenterna kan vissa lagar begränsa handlingsutrymmet. Det kan vara när 

ett barn försvinner med sin förälder, som gör tjänstemannen maktlösa att hantera ärenden. 

Även arbetsuppgifter och ekonomiska aspekter kan begränsa tjänstemännens 

handlingsutrymme. När det gäller förhållningssätten upplever tjänstemännen att de har stort 

handlingsutrymme när dialog strategin förbrukas. Detta eftersom kommunikationen utgör 

större påverkan på klienter att få förståelse för de svenska normerna och kan på sådant sätt 

förändra klientens attityder. I förhållande till exit strategin begränsas tjänstemännens 

handlingsutrymme eftersom denna strategi förutsätter tvångslagstiftningen där tjänstemännen 

inflytande minimeras.  

 

6.1 Avslutande diskussioner 

Värdekonflikter präglas av flera olika värden som kan kollidera med individernas åsikter och 

värderingar. Sådana värdekonflikter kan i ett mångkulturellt samhälle frambringa svårigheter 

att komma överens om riktiga och normativa värden. Iakttagelsen att förklara en kultur utifrån 

sina historiska villkor innebär inte att olika kulturer inte kan komma överens i ett samhälle. 

Individen kan inte eliminera sin kultur och sina värderingar, men kan å andra sidan överleva i 

princip med många olika kulturer i dagens samhälle. Globalisering har haft en betydande roll i 
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det mångkulturella samhället vi lever i. Den har även påverkat den offentliga förvaltningen i 

stor utsträckning då man behövt anpassa lagar, riktlinjer och arbetssätt utifrån de existerande 

kulturerna i samhället. Detta har bidragit till att samhällets mångfald skapar gemenskap för 

människors lika värde och samhörighet.  Socialförvaltningen i Örebro kommun präglas av två 

tydliga förhållningssätt i bemötandet av klienter med kulturella bakgrunder. Detta innebär att 

samhället strävar efter människors lika värde och tar hänsyn till den existerande 

mångkulturalismen, men å andra sidan tar man även hänsyn till de svenska lagarna och 

framförallt de mänskliga rättigheterna.  

 

Det hade varit av intresse att utöka denna uppsats med en kvantitativ enkätundersökning som 

komplett för den kvalitativa intervjumetoden. Det är även möjligt för denna studie att 

genomföra flera intervjuer inom olika förvaltningar eller kommuner. Detta för att kunna 

jämföra hur olika förvaltningar och kommuner arbetar med värdekonflikterna och 

förhållningssätten. Ytterligare intresse hade varit att inkludera klienter som på något sätt har 

involverats i sådana värdekonflikter och varit en del av de förändringarna som skett, från att 

ha värderingar som inte ses som lämpliga i det svenska samhället, till att inrätta sig efter 

svenska samhällets normer. Frågorna som skulle ställas kan vara sådana som: vilka 

värderingar hade du?, Vad fick dig att ändra dina värderingar? kände du dig tvingad eller var 

det självviljan som förändrade dina värderingar? Svaren skulle förmodligen baseras på 

individens upplevelser om vilka motsättningar hen har påträffat eller vilka möjligheter hen har 

haft för att kunna anpassa sig till de svenska normerna.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide -  socialsekreterare 
 
Inledande frågor 

• Vad är din position och vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du för ansvarområden i din yrkesroll? 
• Kan du beskriva hur du hamnade i denna roll?  

 

Inledande huvudfrågor 
 

• Vilka typer av klienter möter ni i ert arbete? (ensamstående föräldrar, arbetarklass, 
arbetslösa, invandrarfamiljer etc). 

• Upplever du att arbetet styrs främst av lagar eller av rutiner? 
• Finns det några situationer där det förväntas att du följer dess lagar/rutiner, men som 

du skulle vilja göra på ett annat sätt?  
 
Tematiska frågor 
 
Mångkulturalism 

• Hur anpassar du ditt arbetssätt i förhållande till kulturella problem som kan uppstå i en 
beslutsprocess?  

• Är det lättare eller svårare eller ingen skillnad att möta klienter som har samma 
kulturella bakgrund som dig? Följdfråga→ vilka svårigheter kan uppstå i det 
professionella mötet? 

• Finns det situationer då man behöver ta hänsyn till klientens kulturella bakgrund? i så 
fall när och varför? om inte varför inte? 

 
Handlingsutrymme 

• Upplever du att du har handlingsutrymme i ditt arbete?  
• Vad känner du dig mer fri respektive mer begränsad: i tolkning av lagar eller sättet att 

hantera ett ärende/situation? 
• Kan du ge exempel på faktorer som kan påverka handlingsutrymmet?(egna 

upplevelser) 
 
Värdekonflikter 

• I relation till det mångkulturella samhället, vilka olika värdekonflikter kan du möta/har 
mött i ditt arbete? 

• Hur arbetar/arbetade du med värdekonflikterna? Finns det specifika riktlinjer, regler, 
tankesätt etc.  

 

Övriga frågor 
• Är det något du vill tillägga? 
• Har du frågor kring intervjun? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide - Enhetschefer 
 
Inledande frågor 

• Vad är din position och vilka är dina arbetsuppgifter? 
• Vad har du för ansvarområden i din yrkesroll? 
• Kan du beskriva hur du hamnade i denna roll?  

 

Huvudfrågor 
 

• Upplever du att arbetet styrs främst av lagar eller av rutiner? 
• Finns det några situationer där det förväntas att du följer dess lagar/rutiner, men som 

du skulle vilja göra på ett annat sätt? 
 
Tematiska frågor 
 
Mångkulturalism 
 

• Hur anpassar du ditt arbetssätt i förhållande till kulturella problem som kan uppstå i en 
beslutsprocess? 

• Finns det specifika policyer eller riktlinjer i myndigheten för hur man ska hantera 
kulturella problem? 

 
Handlingsutrymme 

• Upplever du att du har handlingsutrymme i ditt arbete?  
• Vad känner du dig mer fri respektive mer begränsad: i tolkning av lagar eller sättet att 

hantera ett ärende/situation? 
• Kan du ge exempel på faktorer som kan påverka handlingsutrymmet?(egna 

upplevelser) 
 
Värdekonflikter 

• I relation till det mångkulturella samhället, vilka olika värdekonflikter kan du möta/har 
mött i ditt arbete? 

• Hur arbetar/arbetade du med värdekonflikterna? Finns det specifika riktlinjer, regler, 
tankesätt etc. 

Övriga frågor 
• Är det något du vill tillägga? 
• Har du frågor kring intervjun? 
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