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Sammanfattning 

Det råder delade meningar om implementeringen av evidensbaserad praktik i socialt arbete. De 

olika uppfattningarna går från att förespråkarna hävdar att en evidensbaserad praktik säkerställer 

att de professionella ges bästa möjliga förutsättningar för sitt yrkesutövande och förvaltande av 

dennes kompetens, genom att beforskade metoder kvalitetssäkrar tillämpningen – medan dess 

belackare ser det som en stelbent och styrd arbetsform som på sikt riskerar urholka den 

professionella kompetensen. Samtidigt testas i en svensk kommun ett nytt sätt att arbeta, ett sätt 

som inspirerats av case management och som innebär ett brett handlingsutrymme för de 

professionella samt att klienten äger sin egen problemformulering. Då case management stått som 

inspiration för arbetssättet, vilket har tagit fasta på vissa inslag av detta, har denna studie undersökt 

två fall som inspirerats av detta – dels det nämnda fallet med det breda handlingsutrymmet, dels 

ett som arbetar med ett manualstyrt, evidensbaserat arbetssätt. 

 

Denna studies syfte var att förstå hur professionella som arbetar med arbetssätt inspirerade av case 

management upplever relationen till klienterna och hur de professionella upplever sin roll i relation 

till arbetssättet. Tanken var att på detta sätt bidraga till den framtida utvecklingen av case 

management inom socialt arbete, samt att bidraga till den rådande diskussionen rörande 

evidensbaserad praktik inom detsamma. För att uppnå detta nyttjades ett kvalitativt, hermeneutiskt 

närmande, med teoretiska utgångspunkter i form av teorier om makt och roller. Intervjuerna 

analyserades genom kodning, kategorisering och tematisering. 

 

I resultatet såg vi två övergripande teman i form av makt och samverkan; temat makt handlade om 

vilka spelregler som råder mellan klient och professionell, vad arbetssättet utgör för faktor i 

samspelet, och temat samverkan handlade om en växelverkan mellan bemötande och förtroende 

mellan den professionelle och klienten. Trots arbetssättens olikheter, fann de professionella inom 

båda fallen relationen till klienten som central för arbetet, samt såg sitt arbetssätt som passande för 

att uppnå den relation som arbetet fordrar. Gällande arbetssättets ramar, fanns en skillnad i att det 

manualstyrda fallet såg sina fasta ramar som en trygghet i arbetet, både för sig själva och klienten 

– medan det andra fallet tvärt om såg sin relativa avsaknad av ramar som en tillgång för att möta 

klienten på dennes villkor. Sett till maktaspekterna i arbetet fanns en tydligare strukturell makt, 

disciplin, i det mer styrda arbete som utfördes i det manualstyrda fallet, samtidigt som inslag av 

reflexiv styrning fanns hos fallet som lät klienten äga problemformuleringen. Informanternas 

förmedlade upplevelser av respektive arbetssätt visar på att samtliga ser sitt arbetssätt som för 

ändamålet positivt och tillräckligt. Således pekar studiens resultat mot att ett styrt arbete inte 

behöver uppfattas som negativt, så länge som styrningen tjänar arbetets syfte kan den tvärtom 

upplevas som positiv.  

 

Informanternas förmedlade rollupplevelse visade på en skillnad. De professionella vid det 

manualbaserade sättet förmedlade klara spelregler för klienterna som dessa hade att förhålla sig 

till, samtidigt som det andra arbetssättets informanter fokuserade på klientens önskemål och såg 

sig som möjliggörare. Gemensamt för båda fallen var dock att de såg sig som hjälpare, där för 

klientens bästa. Alltså skiljer sig inte grundsynen på den egna rollen mellan de olika fallen, trots 

arbetssättens olika art. 

 

Nyckelord: Case management, relationer, professionella, makt, roller. 
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1. Inledning 
Det sociala arbetets praktik är idag ett föremål för debatt. Röster sällar sig till olika läger i frågan 

om arbetets grad av styrning, om den evidensbaserade praktikens förtjänster och nackdelar. I 

det ena lägret befinner sig de som hävdar att den evidensbaserade praktikens fokus på vissa 

mätbara faktorer innebär att andra delar hamnar i skymundan, exempelvis riskerar man att 

relationen till klienten tappas bort i arbetssättets fokus på förfarande och målsättning (Munro 

2010, ss. 1148-1149). Där finns till och med de som menar att den styrning och specialisering 

detta innebär på sikt dränerar kompetensen inom det sociala arbetet genom att göra det onödigt, 

då styrningen berövar de professionella sitt handlingsutrymme (Webb 2006, s. 1).   

 

I det andra lägret befinner sig den evidensbaserade praktikens förespråkare. De som ser detta 

som ett sätt att kunna utröna det bästa sättet att tillvarata de professionellas kompetenser genom 

att optimera arbetets utformning (Oscarsson 2009, s. 13). Detta motiveras med att 

arbetsmetoderna i fråga bygger på forskning, erfarenhet från professionella inom respektive 

område och kunskap som kommer från inblandade klienter. Således finns det två olika 

positioner i frågan om den evidensbaserade praktikens eventuella nytta. 

 

Samtidigt som den debatten pågår har ett nytt arbetssätt börjat göra entré inom det svenska 

sociala arbetet; case management. Case management som arbetsmetod inom socialt arbete är 

ännu i sin ungdom, inspirerat av arbete inom psykiatrin (Mas-Expósito, Amador- Campos, 

Gómez-Benito & Lalucat-Jo 2014, s. 134). Därmed inte sagt att tillvägagångssättet är helt 

främmande rent historiskt, då paralleller kan dras till Jane Adams gamla arbete i Chicago 

(Ballew & Mink 1996, s. 9). Denna arbetsform skiljer sig från dagens strukturerade sociala 

arbete i det att arbetet sker klientnära på ett annat sätt, med individuella insatser baserade på 

klienternas behov och utfall som är potentiellt avhängiga dessa (Staudt 2001, s. 111, Cash & 

Berry 2003, s. 21, Mas-Expósito, et al. 2014, s. 133, Dagenais, Bėgin, Bouchard, Fortin 2004, 

s. 258). Detta gör att arbetssättet case management kan ta sig olika uttryck på olika arbetsplatser, 

beroende på vilken problematik som hanteras, vilka behov klienterna vid verksamheten 

uppvisar (Summers 2006, ss. 47-48). Den professionelle case managern ska typiskt sett ha en 

helhetssyn rörande klienten och dennes problematik, arbeta med att stödja och vägleda denne, 

samordna dennes befintliga insatser och hjälpa klienten att föra sin talan inför dessa (Ballew & 

Mink 1996, s. 3; Summers 2006, s. 37). 

 

Att båda de fall vi studerat är inspirerade av case management betyder således inte att de är till 

förväxling lika varandra. Det ena fallet, kallat FS, utgörs av en arbetsgrupp i en svensk kommun 

som testar ett nytt sätt att arbeta, där fokus ligger på klienternas förmedlade behov. Detta 

innebär att de professionella ges möjlighet att möta dessa genom ett klientnära, hemmabaserat 

arbete med ett brett handlingsutrymme, vilket inkluderar möjligheten för de professionella att 

själva disponera sin tid. Där arbetar de professionella med hela familjer för att få ett 

helhetsgrepp. Arbetsuppgifterna kan således skilja sig beroende på klientens behov, men 

typiska inslag handlar om att medverka på olika möten tillsammans med klienten samt att 

samordna de olika insatser som denne redan har sedan tidigare. Klienternas medverkan är helt 

frivillig, då detta arbete ligger utöver befintliga insatser, varför klienten när som helst kan 

avbryta sin medverkan och samtidigt ha kvar alla sina insatser i övrigt. Annars pågår arbetet så 

länge som klienten upplever behovet av det, ingen bortre tidsgräns är satt. 

 

Det andra fallet, kallat IFB, rör en kommunal resursenhet som arbetar på ett evidensbaserat, 

manualstyrt arbetssätt. Även där arbetar man hemmabaserat, men enligt ett fastare ramverk som 

delar in arbetet med klienterna i olika faser. Dessa faser har olika syften i arbetet och på förhand 
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angivna tidsramar för de professionella att förhålla sig till i arbetet. Arbetet som bedrivs är 

således av en intensivare art med en angiven bortre tidsgräns som, även om den är flexibel, 

säger att arbetet ska ta mellan sex till tolv månader. Arbetet rör familjer med komplex 

problematik och placeringsnära ungdomar. Detta innebär att även om deltagandet från klientens 

sida är frivilligt och förutsätter dennes medgivande, finns risken för ungdomens placering där 

om klienterna skulle välja att avstå insatsen. IFB arbetar med hela familjer, men delar upp dessa 

mellan olika behandlare för att möta de olika parternas behov. 

 

Även om båda arbetssätten bär drag av case management skiljer de sig således åt på flera sätt. 

Vi har valt att titta på aspekter som makt och roller i arbetet. Hur upplever socialarbetare inom 

en friare form av case management-inspirerat arbete respektive en mer uppstyrd, manualbaserad 

case management-inspirerad arbetsform relationerna till klienter inom arbetssättet? I kölvattnet 

av den pågående debatten om den evidensbaserade praktikens vara eller inte vara, om det styrda 

arbetets för- och nackdelar, fokuserar vi här på de som verkar inom praktikerna och söker deras 

perspektiv. Förhoppningen är att studien ska leda till en ökad förståelse för de professionellas 

upplevelser av arbetet, en förståelse som kan vara till gagn för utvecklingen av arbetssättet case 

management inom det svenska sociala arbetet. 

1.2 Problembeskrivning 

Case management som arbetssätt är nytt inom socialt arbete i Sverige och lika obeforskat som 

det är nytt. Praktiken case management beskrivs som intensivt arbete i nära samverkan med en 

familj, men begreppet inrymmer en mängd olika praktiska arbetssätt.  Exempelvis kan graden 

av intensitet och handlingsutrymme variera, varför det är aktuellt att undersöka relationen 

mellan klient och case manager; hur de professionella inom området upplever sin relation till 

klienten i förhållande till arbetssättet.  

1.3 Syfte och frågeställning 

1.3.1 Syfte 

Studiens syfte är att förstå hur professionella som arbetar case management-inspirerat upplever 

relationen till klienterna samt hur de professionella upplever sin roll i relation till arbetssättet. 

Detta för att kunna bidra med kunskap om hur case management används och upplevs av de 

professionella i praktiken och på så sätt bidra till utveckling inom området. 

1.3.2 Forskningsfråga 

Hur upplever professionella, som arbetar med en manualbaserad respektive en friare form av 

case management, relationerna till klienterna inom arbetssättet? Finns det skillnader i 

upplevelse hos professionella, som arbetar med olika typer av case management? 

1.3.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver de professionella klientrelationen i förhållande till arbetssättet? 

 Hur skulle de professionella beskriva att relationerna till klienterna utvecklats över tid i 

arbetet? 

 Hur resonerar de professionella kring den egna rollen och makten gentemot klient i 

arbetet? 

1.4 Begreppsförklaringar 

Vi har fram till nu i denna studie skrivit ut case management i sin helhet. Framöver har vi valt 

att förkorta case management till CM. Detta är även så det oftast benämns ute i praktiken varför 
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vi finner det vara en angenäm förkortning för begriplighetens skull. Vi ser CM som ett 

samlingsbegrepp för klientnära arbete - ett arbete som kan utföras på många olika sätt; intensivt 

under en tidsbegränsning, strukturerat i olika metoder, friare och utan tidsramar. I vår studie 

kommer vi att skriva både professionella och socialarbetare. För oss innebär det ingen skillnad 

i profession eller liknade utan är synonymer och ett sätt att få variation. 
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2. Anknytning till tidigare forskning 

Det här kapitlet bygger på ett urval av tidigare forskning som är relevant för vår studie. I 

studiens planering fick vi tillgång till en ännu inte helt färdigställd kunskapsöversikt som 

Margareta Bredmar och Gunilla Petersson arbetade med. Den har vi haft stor hjälp av när vi 

hittat och tittat på tidigare forskning kring just CM. Den har vi använt oss av som utgångspunkt 

när vi sökt efter forskning. Sen har vi vidare använt oss av så kallad ”kedjesökning” det vill 

säga att vi använt referenslistor från forskning som vi hittat i kunskapsöversikten som tagit oss 

vidare till relevant forskning för vår studie. Vidare har vi även sökt artiklar på UniSearch som 

är en sökfunktion som finns på Linköpings universitet, samt att vi även har använt sökverktyget 

Google för att hitta relevant forskning. 

Innan vi redogör för den forskning som vi tittat på vill vi lyfta en viktig aspekt angående det 

svenska forskningsläget. Forskning kring CM och klientrelationer är väldigt begränsad i svensk 

kontext, därför grundar sig vår forskningsöversikt till största delen på internationell forskning. 

Vi refererar även till två svenska studier gällande klientrelationer i socialt arbete. 

I forskningsöversikten har vi valt att titta på forskning som är kopplad till klientrelationer i ett 

eller annat perspektiv. Dels klientrelationer sett till CM samt mer på ett generellt plan kring 

klientrelationer kopplat till professionella i socialt arbete. Vi lyfter även tidigare forskning kring 

handlingsutrymme och evidens, samt att vi kommer belysa forskning som gjorde oss 

intresserade av att titta vidare på klientnära relationer inom segmentet case management. Det 

avsnittet inleder kapitlet, för att ge läsaren en tydligare bild av vad just case management är och 

kan vara. 

2.2 Vad är Case Management? 

För att få kunskap kring vad CM är och hur det uppkommit samt hur man arbetar med det, har 

vi studerat tidigare forskning i ämnet. Blandat annat beskrivs CM vara ett sätt att utföra insatser 

och behandlingen av klienter inom socialt arbete. CM inom socialt arbete är relativt nytt och 

har influerats och inspirerats av arbete med CM inom psykiatrin (Mas-Expósito et al. 2014, s. 

134). Ballew och Mink (1996) beskriver Jane Addams arbete inom Hull House i Chicago med 

hennes synsätt och gärningar som en föregångare till CM och hur arbetet med CM utförs 

(Ballew & Mink 1996, s. 9). CM är ett arbetssätt som ser till hela människan och inte enbart till 

visa delar. En professionell som arbetar med CM, ibland kallad case manager, ska ha ögon för 

klientens totala situation. Som case manager är tanken att du ska vara ett stöd och hjälp till 

klienterna samt att även ha en funktion som koordinator det vill säga vägledning, bedömning, 

konsultation och även koordinera olika servicefunktioner tillsammans med klienterna och 

fungera som ett språkrör, allt detta i en gemensam process tillsammans med klienterna och 

utefter deras olika behov (Ballew & Mink 1996, s. 3; Summers 2006, s. 37). CM kännetecknas 

av att olika sätt att arbeta. Viktiga bitar som finns med är bland annat att klienten själv ska 

identifiera sitt problem närheten till klienterna, att arbetet oftast är intensivt samt att det sker 

utanför kontoret - ofta hemmabaserat hos klienten eller i andra för klienten viktiga miljöer. 

Möten som den professionelle har tillsammans med klienten varierar i längd och intensitet, 

dessutom arbetar den professionella utan specifika behandlingsprotokoll. Andra viktiga 

beståndsdelar i CM-arbetet är kontinuitet, tillgänglighet, relationen mellan klient och 

professionell, skräddarsytt stöd, underlätta självständighet samt att fungera som klientens 
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försvarare (Dagenais, Bégin, Bouchard & Fortin 2004, ss. 249-250; Kanter & Vogt 2012, s. 

254; Mas-Expósito, Amador-Campos, Gómez-Benito & Lalucat-Jo 2014, s. 134). 

Mycket av den forskning som finns kring CM är kring olika projekt som handlar om 

familjebevarande insatser där syftet har varit att förhindra att barn blir placerade. Flera olika 

forskare beskriver olika typer av modeller inom CM-segmentet och utfallet och effekten av de 

olika modellerna och arbetssätten. Bland andra ACT (Assertive Community Treatment), ICM 

(Intensive Case Management), CCM (Clinical Case Management) och IFPS (Intensive Family 

Preservation Services). Även om forskningen och litteraturen kring CM beskriver olika 

modeller och arbetssätt så finns en gemensam syn på hur en case management-process går till, 

om än lite lika tappningar (Ballew & Mink 1996, s. 16; Mas-Expósito et al, 2014, s. 135-136; 

Kanter & Vogt 2012, s. 253, 256; Staudt & Drake 2002, s. 778; Summers 2006, s. 4; Webb 

2006, s 148). 

IFPS är en av modellerna som det finns en hel del forskning kring, den syftar till att förhindra 

att barn blir placerade utanför hemmet. Modellen grundar sig på kristeori samt systemteori, och 

har utvecklats för att användas när familjer befinner sig i kris, till exempel om ett barn riskerar 

att placeras (Staudt & Drake 2002, ss. 777-778). Syftet med modellen är även att utveckla 

föräldrarnas kompetenser samt att stärka familjen. I arbetssättet ingår att förändringsarbetet sker 

i hemmet och är relativt kortvarigt, från en månad upp till fyra månader. Insatsen är intensiv 

och socialarbetaren spenderar mycket av sin tid tillsammans med familjen. Detta för att kunna 

vara flexibel, samt att kunna handla utefter familjens behov. Denna modell har senare influerat 

andra modeller och program både i USA och Europa (Dagenais et al, 2004, ss. 249-250). 

Forskningen visar även att CM kan bedrivas på olika nivåer beroende på vilket behov och i 

vilken livssituation klienten befinner sig (Summers 2006, ss. 47-48). Tidigare forskning visar 

på olika utfall utav CM. En del forskning säger att utfallet av CM beror på familjernas status 

och vilka insatser familjerna har haft innan de gick in i ett CM-program. Staudt & Drake (2002, 

ss. 787, 790) påpekar att många av de familjer deras studie täckt in inte hade ett funktionellt 

tillstånd innan kris inträffade, samt att problemen inte heller var lösta när den intensiva 

familjebehandlingen avslutades. Andra forskare menar att det beror på vilket av de olika CM-

programmen familjen har haft som insats, samt om insatsen riktats mot ett specifikt problem 

eller om insatsen riktats mer mot flera av problemen som familjerna har (Staudt 2001, s. 111; 

Cash & Berry 2003, s. 21; Mas-Expósito, et al. 2014, s. 133; Dagenais et al 2004, s.258).  

2.3 Handlingsutrymme och evidens går det ihop? 

Webb (2006, s. 1) talar om att socialt arbete blivit för stelt och defensivt i rädsla för den 

komplexitet och de risker han menar att man idag har att hantera. Systemet idag är sådant att 

det är styrt av procedurer och regler på ett sätt som inskränker den professionella 

socialarbetarens handlingsutrymme och därmed urholkar behovet av dennes kompetens, vilket 

gör att hela yrkeskategorin tappar i kompetens i takt med att denna tappar i betydelse för 

utövandet. Han menar att detta är resultatet av allmänhetens krav på att socialarbetare ska vara 

allkunniga - ett krav som på politisk nivå leder till en reaktiv politik. Munro (2010, ss. 1148-

1149) menar att den stela, målorienterade praktik som evidensbaserad praktik utgör, tenderar 

missa relationsaspekten i arbetet. Då arbetsstrukturen även är topp-down styrd tenderar den att 

leta efter föreskrivna beteenden och är kritisk till variation.  

Forskning om evidensbaserad praktik visar det Webb (2006) talar om. Oscarsson (2009, s. 13) 

menar att i diskussionen om att socialtjänsten ska verka inom en evidensbaserat praktik syns 

tydligt tre olika sätt att se på den evidensbaserade praktiken. Det vill säga att man använder sig 
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av metoder som i randomiserade kontrollerade studier visar sig vara mest effektiva, använder 

kunskap som kommer fram i kontakten mellan den professionella och klienten samt att insatser 

och metoder väljs utifrån kunskap som finns i forskningen, erfarenheten från fältet och 

praktiken samt kunskap som den professionelle har fått av sin klient - det vill säga klientens 

egen kunskap om sig själv. 

I sin beskrivning av case managers uppdrag och roll radar Webb (2006, s. 148) upp en mängd 

funktioner som tillskrivs arbetaren och formar verkligheten på så vis att den dels instruerar 

arbetaren om vad den förväntas kunna, samtidigt som denna bild även förmedlas till eventuella 

mottagare av tjänsten. Dessa funktioner kan ses som den gemensamma processen olika CM 

modeller har. Webb (a.a.) menar att dessa regleras i policydokument och innehåller följande 

delar; översikt och bedömning, individuell vårdplan, diskussion med klient rörande vårdplan, 

tillsyn av klientens framsteg samt uppföljning. 

2.4 Relationer mellan klienter och professionella. 

Då vi i vår studie vill titta på de professionellas upplevelse av klientrelationerna har vi även 

tittat på forskning som har betydelse för det perspektivet. Vi presenterar forskning som är 

relevant för vår studie kring klientrelationer kopplat till CM. Vi lyfter även fram viss forskning 

på ett mer generellt plan kring klientrelationer kopplat till de professionella. 

Flera olika forskningsresultat kommer in på att relationen mellan den professionella och 

klienten är direkt avgörande för hur resultatet av olika program ser ut, samt att tiden till att skapa 

relationen till klienten är av stor betydelse (Mason 2012 s. 375; Mullins, Cheung & Lietz 2012 

s.273). Case managers bemötande och praktiska stöd hjälper familjer att vilja ändra sin 

livssituation. En person som visar respekt och bygger en relation på trovärdighet, varaktighet 

och kommunikation är det som forskningen visat ger bäst resultat för klienterna. Här spelar 

olika modeller och typer mindre roll (Morris 2013, s. 205-206; Thompson, Wojciak Stevenson 

& Cooley 2015, s. 11). 

Svensk forskning visar även på det som forskningen kring CM och klientrelationer visar, det 

vill säga att vilka modeller och metoder som används spelar mindre roll, snarare handlar det om 

vad Perlinski (2010, s. 127) lyfter fram som tre viktiga delar: 1. Relationen som sådan 2. Tillit, 

Förtroende och trygghet 3. Skapa en allians med klienten. En person som visar respekt och 

bygger en relation på trovärdighet, varaktighet och kommunikation är det som forskningen visat 

ger bäst resultat för klienterna. Precis som flera internationella forskare (se ovan) menar en 

annan svensk forskare, Berglund (2010, s. 81), att olika modeller och typer är av mindre 

betydelse. 

Ett annat resultat som finns i forskningen gällande klientrelationerna mellan socialarbetaren och 

familjerna är styrkan av att de arbetar i familjen, vilket gör att socialarbetarna lärde känna 

familjerna och på så vis hade lättare att urskilja deras styrkor, visar en studie som Lewadowski 

& Pierce (2004, s. 150) gjort.  Ett annat viktigt resultat är det som Kauffman (2007, s. 560) 

redogör för i en studie rörande IFPS insatser utifrån föräldrarnas perspektiv gällande familjens 

funktion. Den studien visar på att föräldrarna rapporterade att kommunikationen var bättre i 

familjen, föräldrarna hade en förbättrad föräldraförmåga, familjerna hade fått kontroll på sina 

liv samt att de hade hittat gemensamma mål. Anledningen till de goda resultaten säger 

föräldrarna i studien är relationen med socialarbetaren. Relationen mellan föräldrarna och den 

professionelle är direkt avgörande. När den professionelle inkluderar föräldern i vårdplanen till 

exempel, påverkar det hur föräldrarna följer programmet (Littell 2001, s. 111). 
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Stora delar av den forskning vi har hittat visar att relationen mellan klienterna och socialarbeten 

har varit det avgörande för klienten och det gäller inte bara i studier som har en koppling till 

CM, utan att klientrelationen är en av de avgörande faktorerna för hur klienten upplever 

insatsen. Det visar en studie gjord av De Boer & Coady (2007). I den studien har man 

djupintervjuat socialarbetare och klienter om nyckeln till en framgångsrik klientrelation. 

Studiens resultat var överraskande för hur viktigt relationen mellan socialarbetaren och klienten 

var för barnens välfärd. Det som angavs vara viktigt i samarbetet var ömsesidig respekt och 

ärlighet, men även emotionellt djup och närhet för att skapa den viktiga relationen mellan 

klienten och socialarbetaren. 

Delar av forskningen visar även på andra aspekter, så som att det inte alltid är typen av problem 

som gör att klienterna kommer med i ett CM program utan det kan vara kontakten mellan en 

socialsekreterare och klienten och hur många olika insatser klienten har (Ryan & Schuerman 

2004, s. 367). Andra studier visar att arbetet med CM är komplext och att det behövs fler studier 

kring den professionelles roll i familjerna (Werrbach 2002, s. 483). 

Det är i forskningen kring klientrelationer vi tänker oss att vi ska ta avstamp och studera vidare. 

Vi vill förstå hur de professionella upplever klientrelationerna inom CM kontra dagens 

traditionella moderna strukturerade sociala arbete.  

Sammanfattningsvis visar den forskning vi har studerat kring CM att det finns många olika 

typer av arbetssätt och modeller baserade på detta. Forskningen visar också på olika resultat av 

de olika modellerna. Tidigare forskning visar dock på att det finns en gemensam process i 

arbetet kring CM. Gemensamt för forskningen som vi studerat är att relationen mellan klienten 

och den professionelle har stor påverkan för utfallet oavsett modell eller arbetssätt. Den 

forskning vi tittat på gällande handlingsutrymme och evidens har lyft att det är stor risk att hela 

yrkeskategorin inom socialt arbete tappar kompetens då alla ska vara allkunniga. Den menar 

också att man tenderar att missa relationsaspekten i arbetet då det evidensbaserade arbetet är 

stelt och målinriktat i sin praktik. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Denna del handlar om vilka teorier vi bar med oss i arbetet. Dessa kommer att presenteras för 

att på bästa sätt tydliggöra vår teoretiska ingång. Arbetets teoretiska utgångspunkter är 

huvudsakligen tre; hermeneutik, makt och teorier om roller och uppfattning av dessa. Dessa 

teorier utgör det perspektiv genom vilket arbetet bedrivits, genom vilket förståelsen för det 

undersökta området har upprättats - det är blott ett perspektiv, andra infallsvinklar skulle 

möjligen uppmärksamma andra saker, varför en presentation av perspektivet kan tjäna som en 

förklaring till arbetets konklusioner (Svensson 2011, ss. 188-189; Backman 2008, s. 32).  

 

Vi vill här förtydliga varför hermeneutiken finns med redan här, i våra teoretiska 

utgångspunkter, när den kan kännas mer hemmahörande i metodkapitlet. Hermeneutiken tjänar 

som sättet genom vilken förståelse kan uppnås i tolkningen av materialet, men även som 

förhållningssätt i närmandet av studien. Då vi läst tidigare studier som relaterar till ämnet har 

vi satt oss in i den samtida kunskapspositionen, för att på så sätt skapa oss en utgångspunkt 

förankrad i den samtida kontexten, en förutsättning för att komma åt materialets innebörd 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 177-179, Thomassen 2007, s. 185). Förförståelsen är upprättad 

i enlighet med Gadamers tankar om att förförståelse är grundläggande och ständigt närvarande 

- vi kan inte frånkoppla oss från vår egen förståelse och utan denna kan vi inte förstå någonting 

alls i och med att denna utgör vår tankeram för tolkning, en tankeram lika bunden till person 

som till personens historiska kontext - eller verkningshistoria (Gadamer 1997, ss. 147-148, 

Allwood & Erikson 2010, ss. 95-96, Thomassen 2007, s. 102). Sett till att det vi ämnar studera 

är ett ungt arbetssätt i Sverige kändes det bäst att i inledningen titta på studier som gjorts i ämnet 

för att på så vis ge oss förståelse nog att kunna tolka materialets innebörd, vilket gör att en teori 

som erkänner förförståelsens roll som komponent i tolkningen av materialet känns rätt för 

uppgiften.  

3.1 Hermeneutiken  

Hermeneutiken handlar om att tolka och förstå någonting, ursprungligen handlade detta 

någonting om text, vilket exempelvis kan bestå av ett samtal som nedtecknats eller spelats in – 

i det ögonblick samtalet berövats interaktivitet är det att betrakta som text (Sohlberg & Sohlberg 

2013, s. 266; Allwood & Erikson 2010, s. 97). Möjligheten till denna förståelse genom tolkning, 

vad detta kan innebära, skiljer sig mellan olika hermeneutiska filosofer på så pass påtagligt vis 

att det inte räcker att bekänna sig till hermeneutiken som sådan; en avgränsning krävs för att 

begripliggöra hur den hermeneutiska ansatsen tar sig uttryck i arbetet. Detta arbete utgår ifrån 

två hermeneutiska filosofers tankar, Hans-Georg Gadamer och Paul Ricoeur. Mellan dessa två 

finns en mängd skillnader i vem som kan förstå vad och hur denna förståelse kan upprättas.  

Gadamer är exempelvis skeptisk till att människan via särskilda metoder skulle kunna skapa sig 

en starkare förståelse av världen och dess fenomen, förståelse är någonting människan ständigt 

ägnar sig åt och denna förståelse äger inte heller någon allmängiltighet; en tolkning som 

presenteras som ett resultat av en person, är enligt Gadamer en tolkning byggd på denna persons 

tankeram, förståelsehorisont och verkningshistoria och således subjektiv (Thomassen 2007, ss. 

95-96, 183; Gadamer 1997, ss. 147-148). Således är detta möjligen argument för varför man 

inte borde vända sig till Gadamer om syftet är att söka beforska ett område via ett metodiskt 

närmande, men hans tankar om förförståelse och den hermeneutiska cirkeln är nog så goda att 

nyttja ändå. Tanken om att ett alternerande mellan materialets innehåll och tolkarens förståelse 

leder till att materialet träder fram och ändrar skepnad i takt med att förståelsen för det färgar 

blicken genom vilken materialet betraktas, samt tanken att förståelsen är avhängig tolkarens 

frågor lånar sig väl till arbetet denna uppsats utgör (Thomassen s. 101; Gadamer 1997, s. 173). 

17  
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Samtidigt finner man som sagt inga förslag på hur man skulle kunna skapa sig en förståelse 

genom metodologiska val, varför forskning kräver en mer saklig hållning i relation till det som 

man avser tolka. Hos Ricœur är förhållandet till texten intressant; ett samtal objektifieras i den 

stund det nedtecknats och den text samtalet genererat kan därefter betraktas som ett ting som 

lånar sig för tolkning (Thomassen 2007, ss. 188-190). Ett avstånd mellan tolkare och text 

uppstår så och på så vis kan en text tolkas vetenskapligt, med förklaringar av vad texten består 

av och förståelse för vad den förmedlar som oundgängliga beståndsdelar i denna tolkning (a.a. 

s. 189). Därigenom kan en text tolkas på ett sådant vis att den förklaring som presenteras av 

tolkaren inte är rent subjektiv, utan äger en allmängiltighet som gör att andra kan dela 

uppfattningen om tolkningens eventuella kvalitéer inom de ramar genom vilka den upprättats 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 175). Således erbjuder Ricœur ett förhållningssätt som är 

behjälpligt för att på ett sakligt sätt kunna se på hur en tolkning av det insamlade materialet kan 

omsättas på ett sätt som låter resultatet låna sig till framtida läsare.  

 

En ytterligare aspekt måste adresseras angående hermeneutiken i kombination med 

användandet av Foucault, hur dessa låter sig nyttjas ihop. Där Ricœur tar sig an 

förutsättningarna för subjektets förmåga att tolka och förstå diskurser, hanterar Foucault snarare 

diskursen i sig – hur den tar sig uttryck och förändras (Hedrén 1994, ss. 31-32). Däremot har 

dessa gemensamt att de objektifierar världen, placerar den i sammanhang av plats och tid och 

ser den som någonting som, snarare än att vara av Gud given, är någonting som har anpassats 

för olika nyttorelaterade syften. De ser de historiska förutsättningarnas skiftningar som 

skapande av nya förutsättningar för tolkning, då rådande diskurser genomsyrar det sätt genom 

vilket världen kan förstås. Sålunda kan förståelse nås för stunden, efter de förutsättningar som 

råder, om än aldrig total och föralltid giltig.  

3.2 Makten  

Gällande makten vänder vi oss huvudsakligen till Michel Foucault, men även till Mats 

Börjesson och Alf Rehn samt Kaspar Villadsen och Gunilla Petersson. Detta för att ge oss ett 

perspektiv på hur makt tar sig uttryck i arbetet mellan de professionella och klienterna.  

 

Foucault talar i sin bok Övervakning och straff (1975) om olika dimensioner av makt, men för 

detta arbetes skull fokuserar vi på ett av dessa områden. Området i fråga är disciplin och dess 

medel för en god dressyr, där disciplinen definieras som ämnad att forma individer på ett sätt 

som maktutövaren anser önskvärt (a.a. s. 171). Makten beskrivs där som blygsam, diskret i 

kontrast till naturen på så vis att den i kontrast till exempelvis fysisk bestraffning är metodisk 

och uträknad till sin art. Vidare är Foucaults tankar om det han kallar hierarkisk övervakning 

(a.a. s. 172) intressanta, där han beskriver hur omgivningar och system för övervakning 

utformas i vad han liknar vid militära tältläger; varje tält och gång mellan dessa är designade 

efter en övervakningskalkyl, där varje inslag i det anlagda landskapet tjänar det syfte som 

övervakningen och kontrollen utgör. Slutligen nyttjar vi Foucaults begrepp governmentality, 

vilket åsyftar hur makt utövas och vilka tankar som finns kring detta (Petersson 2003, ss. 140-

141). Begreppet handlar om vilka resonemang som ligger bakom maktutövningen, vad den 

praktiska utövningen består av och hur man rättfärdigar den. Det handlar om tankar om hur man 

styr sig själv och andra; en specifik typ av maktutövning, som eftersträvar att stöpa om individer 

och förändra dessa i handling eller tanke mot en för ändamålet önskvärd riktning. Man tittar här 

på hur sociala problem formuleras; hur detta sker och hur dessa bör åtgärdas, samt vad som 

anses vara goda identiteter som är värda att eftersträva och uppmuntra. Slutligen läggs ett 

ordentligt fokus på hur styrningen utförs och den kunskap som nyttjas. Petersson (a.a.) 

konstaterar att governmentality är ett väldigt brett begrepp, som egentligen avgränsas först när 
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det ställs i relation till de frågor som användaren avser att undersöka; i analysen av det 

insamlade materialet. Dessa tankar avser vi använda i materialet för att skapa en förståelse av 

vilka sätt att styra och forma klienten som brukas i de olika fallen. 

 

Börjesson & Rehn (2009, s. 30-31) resonerar om makt i en vidare bemärkelse, där deras 

resonemang om makt som begrepp är det som denna studie nyttjar. De menar att makt inte är 

en egenskap reserverad för särskilda situationer och att makten, även om den finns närvarande 

i exempelvis relationer, inte alltid enkelt låter sig observeras. Maktens manifestation sker ytterst 

när den åberopas, även om den är allestädes närvarande synliggörs den således först då. 

Författarna exemplifierar detta genom att tala om hur för stunden närvarande personer stannar 

upp när en polis visslar i sin visselpipa, oavsett dessa personers eventuella oskuld underkastar 

de sig makten som åberopas av polisen vid den givna signalen.  

 

Ett ytterligare maktperspektiv är reflexiv styrning (Petersson 2003, ss. 167-168) vilket handlar 

om att förmedla en önskvärd identitet till klienten, där målet (det förmedlade önskvärda) blir en 

del av själva styrningen. Klienterna motiveras till förändring av sig själva, genom att dessa 

identifierar sig med den idealbild som förmedlas. Det handlar om att bygga upp klienternas 

självförtroende och att föra ner en bild som ses som optimal av samhället på en individuell nivå, 

där klienternas medgivande till att arbeta med att förändra sig själva betraktas som ett uttryck 

för självinsikt; insikten om sina egna tillkortakommanden och behovet av förändring. Detta 

medgivande om tillkortakommanden uppmuntras av den professionelle och ger klienten sin roll, 

skapar den, för det fortsatta arbetet, ett arbete där klienten således uppmuntras i sitt arbete med 

sig själv. Betoningen ligger inte på samhälleliga omständigheter, så som till exempel 

arbetslöshet, utan klienten görs till ägare av problemet och betraktas som nyckeln för att lösa 

det. Således är detta en form av makt som tar mer i anspråk av klienten på djupet, än exempelvis 

ett mer kontrollerande närmandes tvingande art; här uppmuntras istället klienten att betvinga 

sig själv till förändring. Villadsen (2003, ss. 192-195) menar att den maktutövning som sker 

inom socialt arbete ytterst eftersträvar att frigöra klienten, snarare än att tvinga denne till 

underkastelse eller kuva denne. Samtidigt frågar han sig vad det är för frihet klienten egentligen 

ska hjälpas till att uppnå. Tanken är att inslagen av makt finns där för att styra klienten med 

målsättningen att möjliggöra dennes inordning i samhället, dess underkastelse till omgivningens 

regler och normer, för att på så vis upprätta en tillvaro som är så pass funktionell att klienten på 

sikt förmår föra en självständig och fri tillvaro, kapabel att axla det ansvar detta innebär. Detta 

perspektiv är intressant, då de fall studien behandlar båda åsyftar funktionalitet för klienten. 

Graden av styrning och denna styrnings syfte kan således tolkas genom perspektivet och 

möjligen ge en förståelse för professionellas maktresonemang.  

 

Sammanfattningsvis handlar dessa perspektiv om att kunna se olika saker i studien. Begreppen 

relaterade till Foucault tjänar till att studera den miljö de professionella verkar inom, de 

övergripande strukturer som styr arbetet. Börjesson & Rehns maktbegrepp låter oss studera hur, 

när och om makten tas i anspråk av de professionella och manifesteras för klienten. Villadsen 

och Petersons tankar om att få klienten att styra sig själv fungerar som en kontrast till de 

övergripande strukturernas inflytande och låter oss studera om och hur klienten görs till ägare 

av sin problematik, och tilldelas ansvar i åtgärdandet av denna. 

3.3 Rollerna  

Teorier om rolluppfattning och presentation är nyttiga i sammanhanget för att skapa en ram 

inom vilken en förståelse för de professionellas syn på sig själva och klienten i samspel kan 

upprättas.  
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Goffman (1959) pratar i sitt dramaturgiska perspektiv om hur vi framställer oss i olika 

sammanhang och roller, varpå han liknar vardagliga situationer vid ett skådespel. Det handlar 

om vilka karaktäristika och rekvisita som hör olika roller till, hur rollerna görs trovärdiga och 

det samspel som krävs mellan olika aktörer för att dessa roller ska kunna upprätthållas. Enligt 

detta perspektiv kan såväl den professionelle som klienten sägas vara bärare av respektive roll, 

där den ena rollen är beroende av den andra i den ömsesidiga interaktionen. Denna studie fäster 

särskild vikt vid Goffmans tankar om att styra intryck och olägliga intrång (a.a. ss. 182-183). 

Det olägliga intrånget är tanken att en person ertappas av en utomstående, i en situation som 

inte är i linje med den roll som den ertappade annars innehar.  

 

Som ett led i att ge oss verktyg att förstå informanternas skildringar av klientrelationer har vi 

konsulterat Lipskys (1980, ss. 3-4) tankar om det han kallar Street-level bureaucrats, hädanefter 

kallade gatubyråkrater; socialarbetare som arbetar direkt med medborgare och slits mellan 

klienternas krav på att få sina behov tillfredsställda på ett effektivt och lyhört sätt och 

medborgargruppers krav på att effektivisera myndighetsutövningens förfaranden. Vidare 

präglas gatubyråkratens klientrelation av en dubbelhet, då klienterna inte är där frivilligt 

samtidigt som relationen mellan klient och arbetare är viktig i arbete som inkluderar beteende- 

eller uppförandeinriktade åtgärder (a.a. ss. 54,57).  

 

Slutligen har vi använt oss av Hasenfelds tankar om technologies of child welfare practice 

(Smith 2010, ss. 254-255). Han definierar dessa som tillvägagångssätt vilka är rättfärdigade och 

sanktionerade av organisationer, och att dessa åsyftar skapa en förändring hos de personer som 

dessa praktiseras mot. Betoningen ligger här på den interaktion som äger rum mellan människor 

i denna process, den mellan klient och professionell exempelvis. Det handlar om såväl vad som 

görs som hur det görs, samt att dessa praktiker alltid involverar moraliska bedömningar. 

Hasenfeld menar också att det finns ett problem med att försöka evidensbasera denna typ av 

praktiker, då interaktionen inte alltid låter sig observeras eftersom den kan äga rum i en sfär 

som snarare liknar den privata.  

 

Sammanfattningsvis handlar dessa begrepp om att skapa en förståelse för hur den professionelle 

ser på sig själv i samspelet med klienten. Goffmans tankar om olägligt intrång är ett intressant 

perspektiv för att förstå hur parterna handlar i relation till upprätthållandet av de roller de 

förväntas framföra, då denna studie rör arbete i klienters hem såväl som möten på olika platser 

utanför ett traditionellt kontor. Lipskys tankar om behovet av samtycke från klienten är 

intressanta sett till arbetsformen, precis som tankarna om att klientens krav sliter i arbetaren 

ställt i relation till funktionen som case manager. Gällande Hasenfeld äger mycket av det 

hemmabaserade arbetet rum i klientens privata sfär, varför hans perspektiv låter oss studera hur 

interaktionen tar sig uttryck i dessa situationer i förhållande till arbetssättet.  
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4. Metod och metodologiska överväganden 
 

Detta kapitel ämnar tydliggöra hur vi resonerat kring metod och tillvägagångssätt, vilket innebär 

att kapitlet spänner över allt ifrån vår förförståelse till analysmetod och etiska överväganden. 

Praktiska omständigheter såsom hur vårt material samlades in och den urvalsprocess som 

föregick insamlingen avhandlas, liksom tankar om materialets bäring - i form av 

generaliserbarhet och trovärdighet. Dessa steg kommer vi presentera i kronologiskt ordning, 

samt avsluta med en metoddiskussion kring våra olika steg. 

4.1 Empiriskt material 

Inom samhällsvetenskapliga studier är människors tänkande och motiv upphov till olika 

handlingar, enligt Sohlberg & Sohlberg (2013, s. 168). I den studie som vi hade för avsikt att 

genomföra ansåg vi att det var viktigare att få en förståelse än att förklara samband. Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen (2010, s. 33) säger att kvantitativa metoder också fungerar bra för att 

studera samhällsvetenskapliga problem, vi har dock valt att använda oss av den kvalitativa 

forskningen då vi är intresserade av förståelse snarare än förklaring. Larsson (2015, s. 2) menar 

att kvalitativ metod handlar om att gestalta något vilket vi anser passar bra in i vår studie. 

Metoden lämpar sig då vi önskar få en större förståelse för de professionellas perspektiv rörande 

det vi undersöker (Ahrne & Svensson 2015, s. 12; Dalen 2015, s. 15; Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 53). 

 

Intervjuformen som nyttjades var av typen semistrukturerad, vilket innebär att vi i designen av 

intervjuguiden avgränsade en mängd intressanta ämnen, men samtidigt lämnade utrymme för 

informanterna att komma till tals på ett naturligt och varierat sätt (Dalen 2015, s. 31). På så vis 

kunde informanterna lägga fram sina berättelser på ett individuellt, öppet och otvunget sätt, 

vilket gav oss en ökad möjlighet att närma oss dessas subjektiva upplevelser i frågan. Viktigt 

för oss var även att intervjun hade någon typ av struktur då vi ändå önskade att belysa ett mer 

specifikt ämne och det under en begränsad tid. 

 

Vår intervjuguide utvecklades genom att vi under planerandet av studien skrev ner förslag på 

frågor som vi ansåg relevanta i förhållande till studiens syfte. Vidare skrev vi ner fler förslag 

på frågor som ansågs vara relevanta och kunna hjälpa oss att få de svar som behövdes till vår 

studie. Dessa frågor baserades på vår förförståelse i form av valda teorier och inläst tidigare 

forskning. Efter det grupperades de olika frågorna under kategorier och vi arbetade med att 

formulera dem så öppna och samtidigt så tydliga som möjligt. Detta resulterade i sex olika 

kategorier vilka var personen, professionen, rollen, platsen, organisationen och relationen. 

Innan de första intervjutillfällena, genomfördes två olika provintervjuer på yrkesverksamma 

socionomer, dock inom ett annat verksamhetsfält än det våra informanter arbetar inom. 

Provintervjuerna gav oss en fingervisning om vad vi kunde förbättra och utesluta. Det 

resulterade i att vissa frågor formulerades om, vissa förtydligades samt att ordningsföljden 

justerades och att vi förberedde eventuella följdfrågor på ett bättre sätt. 

4.2 Urvalsprocess 

När vi hade kommit fram till vilken metod vi vill arbeta med i vår studie var nästa moment 

urvalet av det empiriska materialet. Det första fallet vi valde att studera hade en personalgrupp 

där tre personer var relevanta för oss att intervjua, då dessa personer arbetade med klienter, 
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således var delar av vårt urval redan gjort. Då vi ansåg att det var för lite för att kunna göra vår 

studie så pass anonymiserad att det blev etiskt korrekt, valde vi att nyansera bilden och 

komplettera med ytterligare en verksamhet som arbetar intensivt i familjer, om än inte identisk 

i sitt förfarande. Vi valde just den verksamheten dels för att kunna som vi nämner ovan få ett 

större material för att kunna anonymisera, samt för att verksamheten arbetar intensivt med 

familjer i en komplex situation, precis som vår första verksamhet gör och så som forskning 

beskriver olika typer av CM-program. Skillnaden i dessa falls praktiska tolkning av CM är 

intressant för oss, då detta gav oss en möjlighet att se hur de professionella upplever arbetet 

inom respektive arbetssätt. Även från den verksamheten intervjuades tre personer för att få en 

jämn balans mellan fallen, samt för att öka möjligheten till ett mer nyanserat empiriskt material 

där eventuella mönster i informanternas tankegångar stod att skönja (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 42).   

 

Urvalet bygger på ett tvåstegsurval. Först gjordes ett val av verksamhet alternativt kommun, 

vidare valde vi ut vilka vi skulle intervjua, därmed blir det ett tvåstegsurval enligt Eriksson- 

Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 40). Detta gör även att vi kan beskriva våra urval som fall, då vi 

har att studerat dem i sociala miljöer, till exempel en arbetsplats eller som i vårt fall en 

arbetsgrupp som arbetar med CM (Svensson & Ahrne 2015, s. 22). De principer som finns kring 

urval går att applicera på fallet, de som utför en fallstudie får i regel ett urval som beror på vad 

forskaren vill undersöka samt vem forskaren är - vilket i vårt sammanhang handlar om att vi är 

studenter vars urval formats av just den positionen (Seale 2012, s. 148). 

 

Frågan om vilka som skulle intervjuas stod näst på tur i urvalsprocessen (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015, s. 40; Svensson & Ahrne 2015, s. 22). Då vårt första fall utgjordes av en redan 

befintlig arbetsgrupp, innebar det egentligen inget specifikt urval av de professionella som 

skulle intervjuas. Det andra fallet som vi valde att studera kontaktade vi genom en samordnare 

inom den verksamheten, som var positiv till studien och ansåg att de var relevanta att intervjua. 

 

För att komma i kontakt med våra informanter skickade vi mail till respektive chef 

(projektledare & samordnare) där vi i korthet beskrev syftet med studien. Det ledde till att vi i 

ett av fallen direkt fick mailadresser till informanter, som vi sedermera skickade kort 

information om vårt syfte till, samt de etiska kraven studien innebär. Vi skickade även med våra 

kontaktuppgifter och bad dem kontakta oss om de hade några frågor och funderingar.  Kring de 

övriga informanterna ställdes frågan öppet till alla på ett personalmöte, de som nappade på att 

vara med i studien kontaktade sedan oss och vi skickade kort information till dem på samma 

sätt som beskrivet ovan men via telefon som sms. Vi kontaktade sedan informanterna separat 

efter att intresse visats från dessa, för att göra upp mer praktiska detaljer såsom var och när 

intervjuerna skulle äga rum. Detta gjordes via telefon eller mail, varvid vi åter påtalade att det 

var frivilligt att deltaga i studien. 

4.3 Undersökningsgrupperna- intervjuerna 

Sex personer intervjuades, fördelat på två olika verksamheter, tre i vardera verksamhet. Av de 

personer som intervjuades är fem kvinnor och en är man. Tre av de intervjuade är utbildade 

socionomer och övriga tre har olika utbildningar såsom beteendevetare, arbetsterapeut och 

behandlingsassistent. I studien har vi valt att inte namnge personerna utan att benämna dem 

utefter vilken verksamhet de arbetar i, då det är det intressanta för vår studie, inte vad enskilda 

individer säger.  

 

Inför intervjuerna fick de professionella själva välja var intervjuerna skulle ske, men vi 

informerade om att vi gärna kom till dem för att underlätta så mycket som möjligt för dem. Det 
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vi önskade var i så fall en ostörd plats där vi kunde genomföra intervjun. Alla intervjuer 

genomfördes på respektive arbetsplats i ett samtalsrum. Vi hade angett i vår kontakt med de 

professionella att varje intervju skulle ta mellan fyrtiofem minuter upp till en timme. Den 

tidsramen lyckades vi hålla i intervjuerna med informanterna, då intervjuerna pågick mellan 

trettiofem minuter till dryga timmen. 

 

Vanligast för intervjusituationer är att det är en person som intervjuar och en som blir intervjuad. 

Vi valde dock att båda två deltog vid intervjuerna; en av oss två var den som ställde frågorna 

och ledde intervjun och den andra kom att skriva anteckningar samt kunde ge input om 

någonting tillsynes av intresse ännu inte behandlats under tiden, vilket är ett fördelaktigt sätt att 

genomföra intervjuer på enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 49).  Vi fungerade som 

ett stöd för varandra vilket förhoppningsvis resulterade i bättre intervjuer. Alla intervjuerna 

spelades in efter det att de professionella lämnat sitt samtycke till det, vilket bidragit till att det 

varit lättare att fokusera på intervjuerna där och då för att senare kunna använda det inspelade 

materialet till att transkribera intervjuerna (a.a. ss. 49-50). 

4.4 Transkribering, bearbetning och analysmetod 

När vi hade gjort intervjuerna började vår bearbetning och analys av den data vi fått in. Vi 

började med att transkribera intervjuerna, den av oss som höll i intervjun var den som 

transkriberade respektive intervju då vi förstått att det är det mest fördelaktiga för att lära känna 

sin data (a.a. s. 51). Därefter började vi använda oss av utskrifterna som rådata i analysen. 

Kodningsprocessen var vårt nästa steg, vilket vi beskriver närmare nedan (Dalen 2007, s 75). 

 

Öppen kodning valdes som vår analysmetod, samt en kombinerad induktiv och deduktiv ansats 

- även kallat abduktion. En rent induktiv studie ställer krav på tillgång av tid såväl som på en 

teoretisk känslighet som vi i egenskap av studenter ifrågasätter vårt innehav av, varför en 

förförståelse sprungen ur tidigare forskning samt en användning av existerande teorier som 

verktyg för tolkning och förståelse kändes behjälpligt (Dalen 2007, s. 121; Rivas 2012, ss. 368, 

371). Detta kändes också förenligt med hermeneutikens tankar om kontextuell förståelse, där 

tolkningar görs via en tankeram av teorier eller begrepp, samt dess tankar om att tolka genom 

jämförelse av delar och helhet och Gadamers tankar om att forskaren själv fyller en nyckelroll 

i hur materialet tolkas och förstås; vi informerade oss om forskningsläget för att sedan titta på 

materialets olika delar och se vilken mening detta tycktes oss bära (Gadamer 1997, s. 138; 

Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 178-179).  

 

Materialet kom att kodas rad för rad för att hela materialet skulle behandlas på ett likvärdigt 

sätt, för att sedan ordnas i övergripande kategorier och teman - på så vis kunde vi tillägna oss 

materialet på ett systematiskt sätt och samtidigt tydliggöra för läsare hur våra tankar kring 

materialets innehåll tagit sig uttryck (Rivas 2012, ss. 370, 375-376). Nedan behandlar vi sju 

stycken underrubriker relaterade till det praktiska förfarandet i analysen och bearbetningen vi 

företog oss. Dessa är i tur och ordning transkribering, förförståelse, den hermeneutiska 

tillämpningen, kodning, kategorisering, tematisering och teorins roll. 

4.4.1 Transkribering  

Samtliga av våra intervjuer tillvaratogs i form av ljudinspelningar, vilka vi sedan transkriberade 

på dator för att få ner texten och göra den synlig och hanterbar för bearbetningens kommande 

steg. För att materialet skulle uppfattas på bästa sätt, samt ge oss bästa förutsättning att bekanta 

oss med materialet sköttes transkriberingen av den som utfört respektive intervju (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 54). Då vi hade att intervjua sex personer delade vi upp dessa så 

att vi tog tre stycken var. Fördelarna med att vi valt att göra detta själva är som Eriksson-
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Zetterquist & Ahrne (a.a.) påpekar att förtrogenheten maximeras, samt att eventuella partier där 

det är svårt att uppfatta vad informanten artikulerar lättare kan uttydas av den som utfört 

intervjun. Att förtrogenheten ökade bidrog också till att kodningen, vilken vi kommer till senare, 

föll sig mer naturlig då tankar kring detta tog vid redan vid denna fas av materialhanteringen. 

Vidare ska naturligtvis tillstås att den extra omkostnad det innebär att anlita extern hantering av 

transkriberingen gjorde valet att sköta den saken själva än lättare att göra. 

 

Formen för intervjuutskriften är av det vanligare slaget där allt som sagts har tagits med, och 

alla intervjuer har transkriberats i sin helhet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, ss. 54-56). Vi 

har dock valt att korrigera eventuella felsägningar, stakningar eller vissa typiska upprepningar 

en person gör för att kunna hålla anonymiteten.  

4.4.2 Förförståelse 

I enlighet med Larssons (2005, s. 4) kvalitetskrav så bör man som student eller forskare redovisa 

sin förförståelse, varför vi här redogör för våra olika bakgrunder. En av oss har erfarenhet av 

att arbeta inom socialtjänsten och socialt arbete på flera olika områden, som säkerligen påverkar 

förförståelsen. Den andre av oss har mer förkunskaper grundade i forskningsläget. Våra olika 

förkunskaper har vi under arbetets gång delat med oss av till varandra, för att på ett så nyanserat 

sätt som möjligt ha samma ingång i studien. Vi anser att vår studietid på socionomprogrammet 

har påverkat vår förförståelse, en förförståelse som vi inte hade med oss innan vi började utbilda 

oss till socionomer. Den har gett oss ett perspektiv att se människor som sociala individer i en 

samhällelig kontext, där olika interaktioner och positioner spelar roll och inte bara den enskilda 

individen. Detta gör att vi med säkerhet har formulerat och ställt våra frågor till de 

professionella utefter denna förförståelse, också att vi går in i studien med ett abduktivt 

förhållningssätt gör att vi har en förförståelse. 

 

Vår förförståelse gjorde på ett eller annat sätt att vi intresserade oss för och gick in i denna 

studie och ville undersöka ämnet vidare. Den kan dessutom ha haft en inverkan på hur vi 

analyserat vårt empiriska material utan att vi egentligen var medvetna om det. Vårt sätt att se 

på materialet kan till exempel ha bidragit till att vi kände igen saker och på så vis lagt större 

vikt vid dem genom beskrivningar som vi känner igen, genom den tidigare forskning vi studerat 

och teorier vi valt att ha med oss in i studien. 

4.4.3 Om den hermeneutiska tillämpningen 

Hermeneutikens tankar har funnits med oss genom hela arbetet, med start i den tidiga 

inhämtningen av information rörande det vi avsåg beforska. Hermeneutikern Hans-Georg 

Gadamer (Gadamer 1997, ss. 147-148, Allwood & Erikson 2010, ss. 95-96, Thomassen 2007, 

s. 102) talar om att vi är kopplade till vår förförståelse, beroende av den, när vi gör tolkningar; 

den förståelse vi har utgör den ram inom vilken tolkningen görs, och den ramen är lika bunden 

till oss personligen som den kontext vi befinner oss i historiskt sett. För att på ett informerat sätt 

kunna tolka materialet vi samlat in, och för att designa verktygen för insamlandet av detta, läste 

vi in oss på tidigare forskning i ämnet för att se vad fältet hade att säga om det vi undersökte.  

 

Själva tolkningen av materialet tog vid efter att intervjuerna samlats in. För tolkningen av 

materialet vände vi oss även till en annan hermeneutisk filosof, nämligen Paul Ricœur. Hans 

mer praktiska förhållningssätt utgjorde ett bättre verktyg i denna fas då Ricœur eftersträvar en 

förståelse som inte är subjektiv och således kan delas av och med fler individer än de som 

ursprungligen gjort tolkningen, där Gadamer snarare är av inställningen att eftersom allt vi 

tolkar görs så baserat på vår egen förförståelse så blir förståelsen och tolkningen alltjämt vår 

egen (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 175; Thomassen 2007, s. 101). Ricœur menar att ett avstånd 
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upprättas när en konversation nedtecknats på papper och fästs i skrift, att detta ger texten ett 

eget liv och en självständighet som låter den tolkas på sina egna premisser; när ett samtal 

omvandlats till skrift uppstår möjligheten att vetenskapligt studera denna som det ting den utgör 

(Thomassen 2007, ss. 188-189). Denna tolkning kan då göras kring texten som sådan, och lyftas 

ur sitt sammanhang för att på så vis se till vad den förmedlar utan att hänsyn behöver tas till 

dess tillkomstliga omständigheter – tolkningen bygger på en förklaring av texten och en 

förståelse för vad det är denna egentligen förmedlar (a.a.). I vårt arbetes resultat- och analysdel 

läggs detta fram i tur och ordning, där bitar av det insamlade materialet presenteras som citat, 

vilka förklaras i samband med att dessa presenteras, samtidigt som de förklaringar vi presenterar 

likaledes ges en begriplighet via citaten. Förståelsen så som vi upplever den presenteras sedan 

i de efterföljande analysdelarna, som söker begripliggöra det empirin indikerar genom att 

koppla materialet till tidigare forskning och vetenskapliga teorier. 

 

Tolkningen av texten lutar sig således mot Ricœurs tankar om distans till texten och möjligheten 

att tolka materialet på ett sätt som andra kan tillgodogöra sig, men vi lånade ytterligare inslag 

från Gadamer. Han talar om den hermeneutiska spiralen; processen då materialet tolkas utifrån 

vår förståelse och vår förståelse reciprokt utvidgas i takt med att vi tillägnar oss materialet, samt 

hur den förståelse som kan upprättas kring någonting är beroende av de frågor som ställs till 

materialet (Thomassen s. 101; Gadamer 1997, s. 173). Kodningen, kategoriseringen och 

tematiseringen vi företagit oss har enligt dessa tankar vuxit fram ur vår förförståelse och 

materialet i en växelverkan, där våra fördomar har utvecklats i takt med att vi bekantat oss med 

materialet och materialet gradvis trätt fram allt mer nyanserat i takt med att vår förståelse 

vidgats och gradvis låtit oss ställa nya frågor till materialet i fråga om dess beståndsdelars 

innebörd. Det hör samman med de nedan beskrivna stegen i kodningsprocessen, där 

uppfattningen rörande delarnas relevans och betydelse skiftat längs med tiden och låtit oss bilda 

oss en uppfattning om deras samhörighet, vad som möjligen kan innefattas i samma kategori 

som någonting annat och varför det är så. Vår abduktiva ansats möjliggör också tolkningen av 

materialet bortom vår uppfattning av det allena, då den låter oss ställa materialet jämte befintliga 

teorier för att på så sätt kunna lägga fram en tolkning som i enlighet med Ricœurs tankar om 

allmängiltighet i förståelsen ska kunna delas och uppfattas som rimlig av andra än oss själva 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 266). 

4.4.4 Kodning 

Materialet kodades rad för rad för att hela materialet skulle behandlas på ett likvärdigt sätt, för 

att sedan ordnas i övergripande kategorier och teman - på så vis kunde vi tillägna oss materialet 

på ett systematiskt sätt och samtidigt tydliggöra för läsare hur våra tankar kring materialets 

innehåll tagit sig uttryck (Rivas 2012, ss. 370, 375-376). Valet av kodningsmetod föll på öppen 

kodning, dels för att ge oss en frihet i vårt eget närmande av materialet och dels för att låta det 

insamlade materialet göra sin röst hörd genom att titta på vad det säger och ställa frågor till det 

(Rivas 2012, s. 373).  

 

De frågetyper vi ställer till materialet är: 

Vilka ord används och hur laddas dessa av informanten? 

När förs ett ämne på tal av informanten och hur, om alls, hör detta samman med någonting annat? 

Vilka ämnen behandlas på olika sätt vid olika tillfällen under samtalets gång, vad kan detta i sådana 

fall tänkas bero på? 
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Vilka saker förs på tal mer frekvent än andra, vad betyder detta? Är det någonting som inte förs på tal, 

vad betyder då i sin tur detta? 

Hur stor del av det insamlade materialet tillägnas specifika ämnen? 

Vilka övergripande teman spänner över samtliga intervjuer?(Denna fråga ställdes till kategorierna i 

tolkningens slutfas.) 

 

Den öppna kodningen var inledningsfasen, där vi tittade igenom vårt transkriberade material 

efter kopplingar till begrepp och teori (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 198). Samtidigt ska det 

sägas att vi med vår abduktiva ansats inte gick in utan våra på förhand utvalda teorier och 

begrepp, varför inslag av dessa låg för våra ögon. Att det däremot skulle rört sig om en renodlat 

selektiv kodning från start är inte heller riktigt sant, då inga klara teman eller kategorier 

upprättats innan tolkning av materialet. Rennstam & Wästerfors (a.a.) menar att den spontanitet 

vilken den öppna kodningens inledande tolkningsanteckningar upprättas är en spontanitet 

enbart i den mening att hänsyn tas till den upprättade förförståelse som utgörs av analytikerns 

ändå inlästa ögon; vi läste innan tolkningsskedet såväl tidigare forskning inom området som 

teorier relevanta för det vi ämnade undersöka. Det sagt var vi alltså rimligen färgade av den 

förståelse för fältet som vi låtit upprätta i arbetets förberedande stadium. Ändå gick kodningen 

så tillväga att materialet granskades rad för rad och kommenterades längs med detta, tills dess 

att vad som inledningsvis var en myriad av spretiga intryck kunnat snävas av och anta en mer 

nogräknad skara begrepp, baserade på den av oss upplevda bäring dessa har på materialet i 

fråga. Denna bäring är då direkt relaterad till de sex punkter som listats ovan, de frågor vi ställt 

till materialet. 

 

Rent praktiskt inleddes kodningen med att numrera varje fråga och svar i var och en av 

transkriptionerna, för att på så vis enkelt kunna navigera de koder vi upprättat genom att hela 

tiden ha en kod (exempelvis s1s1i1 för svar 1, sida 1, intervju 1) som identifierar var i materialet 

koden har sitt ursprung (Rivas 2012, s. 374; Rennstam & Wästerfors 2011, s. 199). De spontana 

tankar som väcktes när vi läste materialet noterades i marginalen på dokumentet i fråga, 

samtidigt som formuleringen som väckte den nedtecknade tanken markerades med penna för 

att på ett smidigt sätt underlätta för oss själva att följa våra egna tankegångar (Rivas 2012, s. 

374). När detta var gjort började vi kunna ana vilka beskrivningar, situationer och ordval som 

tycktes återkommande informanterna sinsemellan och samtidigt var relevanta för det område vi 

önskade undersöka. Listan på koder som noterats vid den ursprungliga, spontana om man så 

vill, kodningen var både lång och spretig, varför det var nödvändigt att gallra i dessa. Den 

gallringen genomfördes genom att sammanställa alla koder vi tagit fram och granska dessa i 

samlad form, varpå aningarna vi haft rörande materialets tematiska tendenser kunde styrkas 

eller förkastas och det som trädde fram som återkommande och relevant sorterades upp under 

preliminära kategorier, det vill säga de kategorier som vi tyckte passade materialet bäst från 

början (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 199; Rivas 2012, s. 374). Här hade således kodningens 

mer selektiva fas initierats (Rennstam & Wästerfors 2011, s. 201), mer om detta följer nedan. 

4.4.5 Kategorisering 

Anledningen till att den inledande kategoriseringen beskrivs som preliminär är att den process 

kategoriseringen utgör var flytande för oss, kategoriernas innehåll ifrågasattes hela tiden för att 

på så vis försöka få fram en form som kunde upprättas i enlighet med det material de var tänkta 

att inrymma. Rent praktiskt innebar detta att; så fort en kategori upprättats tog ett konstant 

jämförande av dess beståndsdelar vid (varför en bit data hör hemma i en kategori, om den skulle 

kunna passa i en annan kategori), för att hela tiden säkerställa att varje ny bit som tillfördes en 

kategori verkligen logiskt sett kunde inrymmas under den aktuella kategorins rubrik. Detta 
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jämförande av koder var inte exklusivt för koder inom samma kategori, data mellan kategorier 

jämfördes också för att vi hela tiden skulle kunna bygga distinkta kategorier som hanterade sitt 

område utan att inkräkta på våra andra kategoriers områden. Kategoriernas existensberättigande 

bygger således på dessas förmåga att inrymma befintlig såväl som ny data, för att på så vis 

kunna täcka upp området vi undersökt, samtidigt som deras uppgift är att täcka in ett specifikt 

område var. Att vi jämförde kategorierna med varandra handlade om att vi ville försäkra oss 

om att de kategorier vi behöll i slutänden, behandlade det vi ville undersöka på lämpligast 

möjliga sätt. I presentationen av resultatet beskrivs vad varje kategori hanterar för område. Så 

för att summera; kategoriernas funktion är att systematiskt ordna fragment av data på ett sätt 

som beskriver det undersökta området så väl som det insamlade materialet tillåter (Rivas 2012, 

ss. 375-376). 

 

De sex informanter vi intervjuat genererade ett rikt material där vissa saker tycktes mer 

relevanta för vårt syfte än andra, varför vi valde vilka bitar som skulle lyftas fram och vilka som 

skulle lämnas därhän. En inte helt lätt uppgift, naturligtvis, då vi samtidigt inte vill råka 

utelämna någonting som kan vara av betydelse. Rennstam & Wästerfors (2011, s. 202-205) 

pratar om reducering av material, hur allt inte kan inrymmas i en studies redovisning utan att 

aktiva val måste göras. De liknar processen vid en filmproduktion, där scener blir kvar eller 

klipps bort beroende på hur man vill att filmen ska presenteras. Det är en bra liknelse för 

bearbetningen av en intervju, vårt material består också av inspelningar i grunden som sedan 

transkriberas och slutligen efter granskning reducerats till de delar vi uppfattat som bärande för 

studien. Här är det viktiga, vilket nämnda författare också påpekar, att representationen av 

materialet är av god kvalitet, snarare än av en allomfattande sådan. Rennstam & Wästerfors 

(a.a.) liknar processen här vid en dialog, där man ömsom lyssnar och ömsom säger någonting 

baserat på det man uppfattat blivit sagt. Vi tillägnade oss materialet i intervjutillfället, 

transkribering och läsning av det transkriberade materialet – för att sedan lägga till delar själva 

i form av analysen; kodningen, kategoriseringen och sedan tematiseringen, mer om det nedan. 

4.4.6 Tematisering 

Nästa steg i processen var att lyfta upp kategorierna ytterligare en nivå, och ordna dessa i teman. 

Rivas (2012, s. 376-379) skriver att där kategorierna är mer specifika, mer bokstavliga i sin 

benämning, är teman mer abstrakta och ämnar inrymma andan i kategorierna, dess koncept. 

Således inordnas en rad kategorier under det tak som är temat; exempelvis hanterar vårt tema 

”makt” kategorierna ”tid” och ”struktur”. Temat måste naturligtvis vara relevant för den data 

det ämnar beskriva, varför vi inspirerades av Rivas i hennes metod för att kontrollera detta (a.a. 

s. 378). Det vi gjorde var att skriva ut temat och betrakta dess omständigheter och kvaliteter 

genom att fråga temat följande: 

 Vem? Vad? Var? När? Varför? Hur? Signifikans? 

 

Detta för att konkretisera det abstrakta för oss själva och på så vis mer handfast få ett grepp om 

vad temat verkligen inrymmer. Detta tematiska tak är alltså steg tre i processen, vilket innebär 

att det i tur och ordning följer som så att de öppna koderna ryms i kategorierna som sedan ryms 

i temat, därför har ansträngning lagts på att få dessa att höra ihop på bästa sätt. Vad som upplevs 

som det bästa sättet är dock avhängigt ögonen som granskar materialet, varför vi nu ska fråga 

oss hur dessa ögon är formade. 

4.4.7 Teorins roll i bearbetningen av materialet 

Vilken del i skapandet av koder, kategorier och teman spelade då vår ingång som analytiker? 

För mer ingående detaljer om vår förförståelse och våra teorier, vänligen se delarna avsatta för 
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detta på annan plats i uppsatsen. Här vill vi snarare reda ut vilken roll dessa spelat i 

bearbetningen av materialet. Rennstam & Wästerfors (2011, ss. 201-202) talar om hur den 

teoretiska ingången formar uppfattningen av materialet, att det man satt sig in i och är förtrogen 

med säkerligen framstår som mer naturliga att förhålla sig till än andra mindre kända teorier 

och begrepp. Här påtalar de vikten av att vara medveten om vilken ingång man således har, 

samt att detta egentligen inte utgör ett problem så länge som man tydligt låter det framgå i 

materialet hur saker och ting förhåller sig. Låt det därför adderas till handlingarna att vår teori 

säkerligen format våra ögon, att det vi ser är vad vi skönjer genom vårt perspektiv. 

4.5 Etiska överväganden 

Andersson & Swärd (2008, s. 237) talar om att fundera kring nytta och risk. Gruppen vi ämnar 

titta på är inte en utsatt sådan, däremot rör det sig om till antalet små grupper, där anonymiteten 

blir svår att hålla för inblandade individer. Detta gjorde att vi avstått från att nämna orter, 

individer och organisationer vid dess faktiska namn, samt att vissa områden inte lät sig 

undersökas. Vi inriktade studien på arbetares relation till klienter och lade således inget fokus 

på relationer inom arbetsgruppen eller organisationen, då dessa frågor skulle kunna vara 

känsliga. Exempelvis skulle en förmedlat negativ upplevelse gällande relation till chef eller 

kollegor vid identifiering kunna ha en negativ inverkan på informanternas arbetsmiljö. Detta 

faktum kan dessutom leda till att informanternas berättelse skulle formas av vetskapen om dess 

risker, vilket utöver risken för komplikationer på arbetsplatsen också tillför risken att data på 

området skulle bli defensivt formad och därmed missvisande. Den potentiella vinningen med 

forskningen är att skapa en förståelse för arbetssituationen och på så vis kunna lära av denna 

för framtida arbetsutformning, någonting som skulle kunna vara både professionella och 

klienter till gagn - därför anser vi att den potentiella nyttan med studien överstiger dess risk. 

 

Konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet är de fyra 

etiska hörnstenarna en forskningsstudie har att förhålla sig till och beakta, enligt 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). Alla fyra principerna har vi beaktat i vår 

studie. Vid samtliga intervjutillfällen har vi inlett med en muntlig information gällande alla fyra 

principerna. Informationskravet har vi uppmärksammat genom att presentera studiens syfte 

samt det frivilliga deltagandet i samband med den första kontakten med de professionella. 

Gällande samtyckeskravet har vi i kontakten med de professionella försökt att vara tydliga med 

att studien är helt frivillig och att de när som helst kan välja att hoppa av utan att ge någon 

anledning till det. Samtyckeskravet tog vi även hänsyn till gällande inspelningen av 

intervjuerna, då vi frågade alla om det var ok med dem om vi spelade in intervjuerna - vilket 

ingen sa nej till. Nyttjandekravet har vi informerat de professionella om vid intervjutillfällena; 

att vi endast kommer att använda materialet i denna studie. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har allt empiriskt material anonymiserats. Vi har genom hela uppsatsen 

tänkt på att skriva så att läsare inte ska kunna tyda var intervjuerna har genomförts och med 

vem. Materialet har hanterats med försiktighet genom hela arbetsprocessen för att kunna 

garantera anonymitet. 

 

Ett av de etiska överväganden vi gjort är dock värt att stanna upp lite extra kring och det gäller 

kravet på konfidentialitet. Därför valde vi att utöka vår studie till ytterligare en verksamhet då 

vi ansåg att vi skulle ha svårt att kunna garantera anonymiteten eftersom studien skulle ha blivit 

väldigt smal om vi inte gjort det valet, vilket vi ville undvika. Därför valde vi i det skedet att 

utöka med en verksamhet/kommun till. Vi har även under arbetsprocessen funderat på hur 

noggrant vi kan beskriva vår urvalsprocess samt de verksamheter och informanter som varit en 

del i studien. 
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I enlighet med vad Larsson (2005, ss. 10-11) poängterar är hänsynstagande om de som 

intervjuats ett tecken på kvalitet i en studie. Samtidigt menar han att detta hänsynstagande ska 

ställas i relation till den slutgiltiga redovisningen av arbetet, vilken ska hålla sig till sanningen 

och vara tydlig. Svensson och Ahrne (2015, s. 25) talar om transparens och hur denna hänger 

samman med studiens trovärdighet, varför vi återkommer till transparensen nedan under 

avsnittet vigt åt just trovärdighet och generaliserbarhet. Därför har vi i vår studie valt att på ett 

vagt och generellt sätt beskriva hur de professionella selekterats. Framställningen av 

urvalsprocessen har fått stå tillbaka en del, där detaljer offrats för att bevara informanternas 

anonymitet - detta då vi gjort bedömningen att anonymitetens bevarande är att prioritera över 

de exkluderade detaljerna. De professionella i studien har inte angetts med varken deras verkliga 

namn eller fiktiva namn utan anges istället utifrån vilket av fallen som de är verksamma inom, 

FS eller IFB, vilket kommer förklaras närmare i studiens resultat- och analysdel.  
 

4.6 Metoddiskussion 

I avsnittet nedan diskuteras delar som vi själva är kritiska till, relaterat till hur vi under 

arbetsprocessen har agerat eller inte agerat, samt att vi redogör för varför vi har gjort de val som 

vi har gjort. Vi behandlar även studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

 

En annan metod vi funderade på att använda oss av för att få fram vår empiri var fokusgrupper. 

Fokusgrupper är bra för att få fram olika perspektiv och olika sätt att tänka inom ett och samma 

ämne med hjälp av målgruppens egna ord. Skillnaden mellan vad personer gör och vad de säger 

kan förstås på ett bättre sätt genom fokusgrupper. Det hade varit väldigt spännande att arbeta 

med denna metod då våra informanter är väl bekanta med sitt ämne, vilket är viktigt om 

fokusgrupper används som metod (Dahlin-Ivanoff 2015, ss. 81-82). Vi avstod denna metod då 

vi gjorde bedömningen att vi inte skulle få ihop tillräckligt med informanter inom den tidsram 

vi har att förhålla oss till. 

 

En viktig aspekt att diskutera under metoddiskussionen är kring vårt urval. Delar av våra 

informanter var utvalda redan inför studien vilket sannolikt har påverkat resultatet kring vår 

studie. Det är dem som studiens uppbyggnad kom att handla om i ett första skede, vilket med 

största sannolikhet har påverkat hur vi lagt upp studien. En annan viktig del att lyfta inom 

samma område är att vi kontaktade en samordnare som ställde frågan öppet till 

personalgruppen. Här kan inte vi veta hur pass frivilligt informanterna har ställt upp eller om 

de är påverkade av deras samordnare, vilket även Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 40) 

problematiserar. 

 

Vi hade inget kriterium alls kring ålder, erfarenhet eller om informanterna skulle vara jämnt 

fördelade mellan män och kvinnor. Vi förde inga diskussioner alls om det inför studien, dels 

för att några av våra informanter som vi tidigare nämnt var oss redan tilldelade och när vi sökte 

resterande informanter hade vi inte heller några av de tankarna med oss in, vilket sannolikt har 

lett till den manliga underrepresentationen (blott en av sex deltagare). Således finns möjligheten 

att detta påverkat studien, då den manliga upplevelsen och därmed framställningen av de 

undersökta aspekterna, skulle kunna skilja sig från de upplevelser och beskrivningar som 

kommit oss till del via kvinnliga informanter. En blandning av män och kvinnor hade varit 

önskvärd för att eventuellt nå en större bredd i det empiriska materialet.  

 

Vi valde att inte namnge våra informanter utan istället ange i vilket fall de är verksamma i. 

Detta kan anses opersonligt men då vår studie inte syftar till enskilda personer utan till vad de 

säger ansåg vi inte att det behöver vara personliga namn, utan att falltillhörighet fungerar bra, 
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vilket även underlättar att hålla personerna anonyma då vi endast har en manlig informant och 

resterande är kvinnor. 

 

Det finns ett släktskap mellan vårt val av metod och det som kallas grundad teori, där den öppna 

kodningen och kategoriseringen såväl som hermeneutiken bygger på konstanta jämförelser av 

materialets delar och helhet i likhet med den grundade teorin, samtidigt som en skillnad finns i 

hur vi utgått från en teoretisk tankeram där vi använt oss själva och vår förförståelse på ett 

måhända annorlunda sätt än den grundade teorin föreskriver (Seale 2012, s. 397; Gadamer 1997, 

s. 138; Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 178-179). En viktig skillnad är just den förförståelsen, 

hur vi valde att ta oss an studien. Där grundad teori bygger på en tanke om att empirin ska få 

styra teorin, valde vi att göra tvärtom; vi satte oss in i teorier vi trodde oss kunna ha nytta av 

och läste tidigare forskning på området för att på så vis slipa vår förmåga att fånga vad i 

materialet som var av vikt för oss (Ahrne & Svensson 2011, s. 15). Att på ett rent induktivt, 

eller grundat, sätt utgå ifrån materialet skulle också vara väldigt tidskrävande och ställa krav på 

vår analytiska skärpa, eller teoretiska känslighet, vilka vi inte trodde oss kunna uppfylla – varför 

vi istället valde ett abduktivt närmande (Dalen 2007, s. 121; Rivas 2012, ss. 368, 371). Kritik 

har även riktats mot grundad teori för att vara för fokuserad på en analytikers personliga 

tolkning av materialet, att denna tolkning skulle vara subjektiv och aningen godtycklig (Seale 

2012, s. 401). Detta tänker vi oss att vi, även om vi också kodar materialet på ett liknande sätt 

som de grundade teoretikerna, till viss del bemöter genom att utgå ifrån en existerande teoriram 

– och på så vis snävar av utrymmet för personlig tolkning en aning. 

4.6.1 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Måttet för att en studie ska uppnå trovärdighet handlar till syvende och sist om att läsaren ska 

tro på det den läser och uppfatta studiens resultat som trovärdigt. Det också för att få 

genomslagskraft i både forskningsvärlden och i samhället. Detta vill vi uppnå genom att 

använda oss av transparens, det vill säga att vi har lyft fram svagheter med studien och det som 

gjorts mindre bra, varit genomskinliga och redogjort för hur vi gått tillväga i arbetsprocessen 

med studien. Vidare har vi försökt att granska vårt tillvägagångsätt för att visa på en reflektion 

om vad som hade kunnat göras på ett annat sätt i studien (Svensson & Ahrne 2015, ss. 24-25). 

En annan viktig aspekt för att uppnå trovärdighet när man använt sig av hermeneutik är att 

tolkningen som gjorts är förankrad i verkligheten, vi måste således ha belägg för det som vi 

menar är en rimlig tolkning- att de data vi arbetar med har förankring i verkligheten (Larsson 

2005, ss. 21-22), vilket vi anser att vi har då vår data är direkt från verkligheten då vi intervjuat 

professionella om deras upplevelser. 

 

Det finns flera sätt att öka studiens trovärdighet, ett av dem är att använda sig av triangulering, 

det vill säga att exempelvis kombinera flera olika metoder eller olika typer av data (Svensson 

& Ahrne 2015, s.25). Då vi kodat materialet var och en för sig finns en viss del av triangulering 

med i vår studie. En annan aspekt som är viktig att ha med när vi diskuterar studiens trovärdighet 

är att de professionella som intervjuas inte alltid gör som de säger. Exempelvis kan de 

professionella uppge att de anpassar sig efter de familjer som de arbetar med på flera olika sätt. 

Om arbetet verkligen anpassas kan inte vi få svar på genom vår valda metod (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-54). Ett tredje sätt för att öka trovärdigheten i studien är att 

återkoppla resultatet till de professionella som intervjuas. Genom att göra på det viset och låta 

de som intervjuas lämna sina synpunkter på materialet får man som ansvarig för studien en 

känsla av om man gett en bild som deltagarna själva kan relatera till (Svensson & Ahrne 2015, 

s. 26). Detta är, beroende på tidsbrist i vår studie, något som vi bortsett ifrån. Vi insåg tidigt i 

vår arbetsprocess att detta var något som vi inte skulle hinna med att låta de professionella ha 

synpunkter på, varpå vi beslutade att inte involvera dem alls i den processen. Däremot kommer 
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vi att återkoppla till dem och fältet efter det att vi färdigställt vår studie, så att de på så vis får 

del av den. 

 

Generalisering av en studie handlar till stor del om det som trianguleringen i en studie kan 

åstadkomma. Det vill säga att resultatet ska kunna stå på stadiga ben, som inte är helt förankrade 

i det tidsbundna och subjektiva, utan även kan göra anspråk på att representera någonting mer 

(Svensson & Ahrne 2015, s. 26). Vår studie ämnar fånga de professionellas subjektiva 

upplevelser, viktigt för att få en bild av hur de verksamma ser på arbetsformens förtjänster och 

nackdelar. Materialet blir inte generaliserbart, vi kan inte tala för hur det i allmänhet ser ut att 

arbeta med klientrelationer (Svensson & Ahrne 2015, ss. 26-27). Inte heller kan vi förklara 

varför förhållandet upplevelse kontra arbetsform ser ut som det gör - vi kan bara måla upp en 

bild av hur de professionella själva ser på just sin relation till arbetsformen (Sohlberg & 

Sohlberg 2013, ss 168-169). 
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5. Resultat och analys 

5.1 Presentation av fallen 

I vår studie tittar vi på två olika fall som vi jämför när det gäller deras upplevelser av 

klientrelationer och de professionellas roll i förhållande till deras arbetssätt. Därför börjar vi 

med att presentera de olika fallens arbetssätt så att det blir lättare och mer överskådligt för 

läsaren att följa med i vår analys och resultatbeskrivning som kommer nedan. I beskrivningen 

av fallen har vi valt att beskriva så pass otydligt så vi inte röjer deras identitet, eller deras 

kommuner eller organisationer. Vi ser att det finns drag av CM i båda fallen. I ett av fallen är 

det mer uttalat än i det andra. Vi har valt att kalla det fall som arbetar med helhetsbilden och 

samordningen på ett CM liknande sätt för Familjesamordnare (FS) och fallet som arbetar 

utefter en redan befintlig och modellstyrd metod på ett intensivt och kris/kaos reglerande sätt 

kallar vi Intensiv familjebehandling (IFB). Vi har intervjuat tre personer i respektive 

arbetsgrupp, så som vi tidigare i studien har redogjort för. Alla de vi har intervjuat har varit 

positiva och lojala till just sitt arbetssätt. Denna presentation innehåller två figurer, vilka vi inte 

gör anspråk på att vara upphovsmän till, samtidigt anges inga källor till dessa av 

anonymitetsskäl då detta skulle röja verksamheterna. 

5.1.1 Hur arbetar Familjesamordnarna (FS)? 

I en kommun testar en grupp professionella med olika bakgrunder ett nytt sätt att arbeta på. FS 

arbetar i ett nära samarbete med familjer, där en eller flera i familjen har en neuropsykiatrisk 

diagnos, för att förbättra samordningen av de olika stöd och insatser familjerna har. Arbetet sker 

över en längre tid och är inte tidsbestämt. Familjerna som FS arbetar med har frivilligt valt 

hjälpen utan ett myndighetsbeslut som grund. 

 

Varje enskild professionell har stor frihet i sitt arbete. Arbetet styrs av familjens behov av stöd 

utifrån vad familjen själva anser att de behöver stöd och hjälp med just för tillfället. Ofta handlar 

det om att vara med på möten som då ofta har planerats i förväg med familjerna, det kan vara 

ett möte på skolan, BUP, sjukvården eller hos socialtjänsten till exempel. Efter mötet hjälper 

man familjen med att fånga upp vad som sades på mötet och vad det innebär. Det kan vara så 

att den professionelle hämtar personen i fråga för att denna verkligen ska kunna fokusera på 

vad som sägs på mötet och inte behöver lägga kraft och energi på att ta sig till mötet. 

 

FS har arbetat helt förbehållningslöst i varje familj som de arbetar med, arbetet med familjerna 

ser helt olika ut. Varje professionell arbetar med maximalt sex familjer och har sedan det här 

arbetssättet startat arbetat med dessa familjer, vilket innebär att det arbetar över en längre tid 

väldigt nära familjerna. De professionellas uppgift är alltså att samordna. Det är den 

professionella som oftast är den enda som känner till hela familjens behov och vilka olika 

kontakter som finns. Det blir därför deras roll att aktiv arbeta för att koordinera och sammanföra 

dessa olika kontakter så de känner till varandra. 

 

Nedan beskrivs FS arbetssätt och arbetsuppgifter enligt figur 1. ”Blommans” centrala del är det 

som det handlar om; att samordna. Sen kan storleken på de olika bladen på blomman variera 

beroende på hur familjens situation ser ut och i vilken fas av arbetet de professionella är med 

familjen. På varje blad finns det oftast två ibland tre olika nivåer som de professionella verkar 

på tillsammans med familjerna; mikro-, meso- och makronivå. På mikronivån handlar arbetet 

om relationer individerna emellan inom familjen, på mesonivå handlar det om att arbetet går ut 
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på relationen mellan organisationer och eventuellt institutioner och familjen, på makronivå 

handlar det om relationen mellan samhällen. 

 

Figur 1 ”Blomma” FS:s arbetsuppgifter 

 

 
                                 

5.1.2 Hur arbetar Intensiv Familjebehandling (IFB)? 

En arbetsgrupp på en resursenhet i en kommun som vi valt att benämna IFB, arbetar utefter en 

manualbaserad och effektutvärderad metod som vänder sig till familjer med komplexa problem 

där en placering av ungdomen eller barnet ligger nära till hands. Denna metod används både 

inom kommuner och privata verksamheter över hela landet, metoden är en svensk varuskyddad 

metod som det krävs certifiering för att arbeta med. Metoden ägs av Humana (Humana 2017). 

Vi har pratat med personer som arbetar med den metoden och utgår från vad de säger i vår 

beskrivning av fallet samt i analys- och resultatdelen. 

 

IFB är en insats som socialtjänsthandläggaren beslutar om, eller rättare sagt så beslutar 

socialtjänsthandläggaren om vad som behöver åtgärdas och resursenheten avgör om det då är 

ett IFB ärende eller ska till någon annan insats. Det vill säga att metoden i grund och botten 

utgår från ett myndighetsbeslut. IFB som metod har fokus på relationer och beteenden. När 

IFB:s samordnare har fått ärendet/familjen tilldelat sig kopplar denne en ungdomsbehandlare, 

ibland flera om det är många barn i en familj, samt en familjebehandlare till ärendet. 

Ungdomsbehandlaren är den som arbetar med ungdomen, familjebehandlaren arbetar främst 

med föräldrarna men är även ansvarig för familjemöten och den planeringen. Samordnaren är 

ansvarig för kontakter med skola, BUP eller andra instanser som eventuellt behöver kopplas in. 

Behandlarna arbetar enbart med sina respektive områden, allt enligt metodens struktur. 

 

Behandlarna samt samordnarna träffar familjen tillsammans med socialtjänsthandläggaren för 

ett informationsmöte där IFB informerar om hur deras metod ser ut och att den är väldigt 

intensiv. Familjerna får då minst ett dygn på sig att fundera om de är villiga att gå med i den 

insatsen då det krävs relativt mycket av familjen både i tid och kraft. Svarar familjen då ja och 
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är villiga att vara med så börjar den första fasen i metoden som är kartläggningsfasen som är en 

period på fyra till sex veckor. Då samlas informationen in om familjen som sedan ska mynna 

ut i mål som leder till en genomförandeplan (GP) när man kommer till nästa fas som är 

behandlingsfasen. Det är under den perioden som förändringsarbetet arbetas med. Under den 

tiden kan GP förändras utefter det man ser behov, den är ett levande redskap i metoden. När 

förändringsarbete börjar trappas av så kommer man till generaliseringsfasen som är en period 

då IFB finns med som stöttning och hjälper till att upprätthålla beteendeförändringen. Hela IFB-

arbetet är väldigt intensivt och pågår i sex till tolv månader. 

 

Figuren nedan visar vilka olika aktörer som kan finnas inom IFB:s behandlarsystem. 

 

Figur 2 ”Blomman” IFB:s behandlarsystem 

 

 
 

5.2 Presentation av teman 

Följande del är upplagd på så vis att vi i tur och ordning hanterar de två teoretiska teman vi 

hittat under analysen av materialet; samverkan och makt. Dessa två teman inrymmer i sin tur 

ett antal subkategorier, vilka presenteras närmare under respektive temas rubrik och relateras 

till dessa. Fallen kommer att avhandlas växelvis i texten, för att på så vis kunna skildra hur dessa 

framträtt för oss under analysens gång. Efter presentationen av resultatet läggs analysen fram, 

där varje kategori inlemmas i temat och relateras till våra valda teorier. Detta görs ett tema i 

taget. 

5.2.1 Tema: Samverkan 

Det tema vi kommit fram till bäst inrymmer kategorierna bemötande och förtroende kallar vi 

samverkan. Samverkan menar vi utgörs av en växelverkan mellan bemötande och förtroende, 

där ett gott bemötande stärker förtroendekapitalet som då i sin tur ger mandat för en annan typ 

av bemötande som kan hantera situationer på ett sätt som ytterligare stärker förtroendet hos 

klienten. 
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5.2.2 Kategori: Bemötande 

Kategorin handlar om hur professionella beskriver sin presentation mot klient; vilka personliga 

egenskaper man anser sig behöva i yrkesutövningen, samt hur klienten bör bemötas i 

interaktion. Här handlar det mindre om de organisatoriska spelregler som gäller för arbetet och 

mer om hur de professionella ser på sin individuella del i arbetet. 

Inom FS var lyhördhet återkommande i de professionellas beskrivning av sig själva, förmågan 

att kunna fånga upp klienternas problembeskrivningar och att samarbeta med dem. Dessutom 

fördes de personliga professionella erfarenheterna på tal, precis som förmågan att inspirera. En 

informant beskrev exempelvis hur arbetserfarenhet från en annan typ av arbete kom till nytta 

även här. 

 […] jag tror jag är ganska lyhörd […] jag använder mig mycket av min erfarenhet inom 

neuropsykiatri när jag möter dom här personerna, […] så bemötande för mig är jätteviktigt 

[…] jag tror att jag är ganska envis [skrattar till] ehm glad och försöker att motivera både 

mina medarbetare och dom jag möter så. (Informant FS) 

Inom IFB fanns samma tendenser men även en förmåga att styra och hålla ordning gavs plats i 

dessas beskrivningar av sig som professionella. Tydlighet i kommunikationen lyftes fram och 

benägenheten att vara drivande. 

[…] ganska noggrann, strukturerad […] driven samtidigt ehm vad ska man säga lättsam 

typ om man tänker kontakt med brukare […] och flexibel även om man är strukturerad 

[…] (Informant IFB) 

Både IFB och FS uttryckte att det ibland kunde uppstå ett behov av att den professionelle styrde 

riktningen i en viss situation, även om man drog sig för att verka bestämmande. Det gällde då 

att gå försiktigt fram och känna av vilket mandat man hade att göra detta, samt ta hänsyn till 

individens personlighet eller svårigheter. En informant på FS beskrev det som en balansgång: 

Ibland är det jättesvårt. Och ibland så är det rätt okej. För ibland så frågar ju föräldrarna 

också själva okej nu är allt det här på gång, vad ska vi göra nu? Och då kan man liksom, 

då har man ett helt annat mandat att gå in å säga men då börjar vi med det här. Men ibland 

så […] så ser ju vi saker som vi känner att det här måste vi prioritera medan familjerna är 

någon helt annan stans. Och då är det ju verkligen en delikat fråga, hur ska vi liksom få 

familjerna att förstå att vi måste göra det här […] Så ibland har vi fått peka lite med hela 

handen men det är ju en balansgång som sagt. […] (Informant FS) 

Att försöka ta befäl och domdera var ingenting som generellt förespråkades, risken med att detta 

skulle generera en dålig relation till klienten lyftes fram som för stor. Samtidigt var även det 

beroende på vilken typ av klient man hade att göra med, varför ett visst mått av flexibilitet i 

förhållningssättet framhölls som nödvändigt. En informant på IFB berättade hur det var att gå 

från att ha haft enbart extroverta klienter till att arbeta med en introvert: 

[…] Då hade jag haft liksom fem ADHD-grabbar, alla våldsutövande, alla utåtagerande. 

Så får jag en hemmasittare. Jag kommer ihåg det, för så kommer jag dit första gången så 

bara ”SÅ [slår handen i bordet] NU SKA DU Å JAG GÅ TILL PLUGGET!” Han träffade 
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inte mig på tre veckor sedan [skrattar], det funkade inget bra kan jag säga, tips till coachen 

så, don’t do that shit. Ehm satt i mycket handledning, pratade mycket å sådär, läste 

jättemycket litteratur, hur kan jag ändra på mig, hur kan jag göra? […] (Informant IFB) 

I exemplet förefaller en nyckel till ett lyckat bemötande vara att agera informerat, att förstå 

vilken typ av klient man har att göra med. För att inte mötet ska låsa sig och få ett negativt utfall 

bör bemötandet anpassas efter klienten, att föra sig på ett sätt som är förenligt med klienten. 

Detta exemplifierades även av en informant vid FS: 

Det är ju mer då en mamma som jag, jag kommer egentligen inte ihåg vad det var heller 

men, jag fick alltså jag blir inte arg ofta men… Då blev jag riktigt irriterad. [Skrattar.] 

Hon blir ju högljudd å bullrig och så och då får man ju bli likadan då. Så det var bara in i 

rummet och stänga dörren och säga nu sätter du dig ner här, nu behöver vi prata om det 

här. Så. För det här är inte okej. Och så har du din dotter med dig liksom, så. Nu tar vi å 

lugnar ner oss liksom vad är problemet? Så då får vi ju prata om det, sen, ja var vi 

kompisar när hon gick. (Informant FS) 

Ett bemötande som inte skulle vara förenligt med alla typer av klienter fick där ett gott utfall, 

det utmynnade i förståelse mellan inblandade parter och slutligen kunde dessa skiljas åt som 

vänner. Ett tredje alternativ som fördes fram, denna gång av en informant vid IFB, var 

urskuldandet.  

[…] där har man ju själva IFB i ryggen om man säger […] man kan ju alltid lägga det på 

att det är ju inte jag som säger [skrattar lite lätt] säger det här utan det är ju samordnaren. 

Samordnaren det är ju det bästa knepet i IFB, det är ju samordnaren som styr oss […] man 

har ju alltid det att kunna lägga det är ju inte jag personligen som säger nej. (Informant 

IFB) 

Där beskrevs hur metoden och organisationen kunde användas som ett skäl till varför ett 

impopulärt beslut måste fattas, för att på så sätt behålla bilden av att klienten och den 

professionelle var på samma sida i frågan, eller åtminstone framställa den professionelles 

hållning som irrelevant för utfallet. 

5.2.3 Kategori: Förtroende 

Den andra kategorin är förtroende, vilken handlar om vikten av att fördjupa sin relation med 

klienten för att på så vis kunna samverka i arbetet. Att arbeta med människor, särskilt människor 

i svåra situationer, är att arbeta med förtroende, det är någonting man ständigt har att förhålla 

sig till. Detta innefattar även rollen den professionelle spelar i upprättandet och upprätthållandet 

av förtroendet. 

Mm man kommer väldigt nära. Gör man. Och det är på både gott och ont. Man blir ju 

väldigt engagerad i dom här familjerna och vi pratar väldigt mycket om faran med att 

komma så nära att vi kanske inte ser, eller bortförklarar saker som man kanske borde 

anmäla, för att vi liksom, vi blir, vi får en för stor bild på något sätt så vi bara såhär jamen 

vi, det där är inte så… Det kommer gå över så fort pappa mår bättre till exempel. För att 

vi vet att det går i cykler. Medan någon annan kanske skulle ha anmält samma sak. Så vi 

har mycket diskussioner om det liksom i gruppen. Ehm… När ska vi, för vi har ju också 

anmälningsplikt vi arbetar ju med barn så vi har anmälningsplikt som alla andra som 

möter barn. Och hur nära kommer vi och hur mycket förklarar vi bara bort saker för vi 
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känner familjen och ömmar för dom? Så det är väldigt viktigt att man hela tiden håller det 

här liksom levande, så att man inte blir för nära. För då kan, då tänker jag att det kan bli 

katastrofala följder faktiskt för alla. (Informant FS) 

Citatet belyser hur en informant på FS problematiserar relationen mellan sig och klient. Hen 

beskriver hur det över tid etableras en relation som blir väldigt nära, så pass nära att förståelsen 

för klientens vardag och problematik riskerar att fördunkla den professionelles omdöme. Detta 

förtroende från klienten, vilket låter den professionelle blicka bakom fasader som vanligen 

döljer klientens vardagssituation, är beroende av att det ges den tid det kräver för att blomma 

ut.  

F: […] När du säger att det tagit två år innan du får tillträde till det här… 

I: [Avbryter] Jag fick tillträde så mycket som hon tillät. 

F: Ja? 

I: Men försvaren är så oerhört alltså… Inarbetade. För att blotta sig, alltså verkligen ge 

upp nästan så och hamna där hon är idag den här mamman. (Informant FS) 

För de professionella vid FS framställs tiden som den återkommande faktorn för 

relationsfördjupning. De beskriver hur de upplever att man kommer väldigt nära klienterna över 

tid och att detta etablerar ett förtroende som till slut kan ta sig igenom klienternas försvar. Det 

är inte heller bara försvaren det handlar om, utan hur förtroendet även stärker det mandat den 

professionelle har att dra gränser eller den vikt klienten tillmäter löften från de professionella. 

 […] dom vill liksom inte störa. Lite så, och vi, och dom vet nu efter såhär lång tid att, 

när vi inte svarar då kan vi inte svara. Ibland då kan, har man ju telefon med kan man 

liksom svara att jag är upptagen jag ringer senare, och då gäller det ju att verkligen komma 

ihåg det, att man har gjort, skrivit tillbaka det alltså att jag ringer sen. (Informant FS) 

För IFB ser det annorlunda ut, där kan inte samma tilltro sättas till tiden då tiden ändå är ändlig. 

Samtidigt betonas den upplevda vikten av allians och att man avsätter den tid man kan för att 

det ska fungera. Vilket kan vara en hel del, beroende på graden av ursprunglig motivation hos 

klienten. 

[…]Dom kanske… visst det är frivillig vård, men det ska ju också sägas att vi arbetar med 

placeringsnära ungdomar, eller hur? Då kanske handläggaren har sagt det att ”nu har ni 

IFB, eller så placerar jag er ungdom”. [Skrockar] Det är inte jättemycket valfrihet, då 

behöver vi kanske gå in under första början, dom första kanske tre fyra månaderna å arbeta 

allians, att tyck om oss. […] (Informant IFB) 

Däri finns en grundläggande skillnad mellan IFB och FS, där en klient kan ha kommit till IFB 

på sådant vis som beskrivs i citatet, medan frivilligheten är mycket större hos FS. Det finns inga 

konsekvenser i form av placering eller indragna insatser hos FS. 
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Så vi är inte alls avhängiga att det ska vara så att dom måste ha oss för att ha kvar 

insatserna utan vi är som ett pålägg på allt som redan finns. (Informant FS) 

Med tanke på den ursprungliga graden motstånd som kan finnas mot IFB och den tidsaspekt de 

har att ta hänsyn till arbetar de professionella på relationen på det sätt de kan; intensivt och nära. 

Man närmar sig klientens intressen för att mötas på gemensam plattform och kunna dela en 

upplevelse, samtidigt som närvaron i klientens hem för med sig en viktig portal in i dennes 

vardag. 

[…] Den påminner lite om den roll man hade när man jobbade på HVB-hem. När man 

bodde tillsammans, man åt tillsammans, man gjorde aktiviteter tillsammans. Just det att 

man blir inte bara en behandlare utan man, behandlare plus. Så. Man gör lite extra. Så ja, 

det skulle jag säga. Och framför allt tror jag att det handlar om just det här 

hemmabaserade. […] Vi skulle kunna träffas tre gånger i veckan på kontoret, det ger inte 

samma sak som att jag faktiskt är å åker inlines med en ungdom. Eller att jag är hemma 

när vi skriver kvällsrutinerna. Det är just det där hemmabaserade som är så otroligt viktigt 

för att bygga relationen. (Informant IFB) 

Samtidigt anses inte den begränsade tidsaspekten vara otillräcklig för kunna etablera en relation 

som är viktig för den professionelle i arbetet, då mandatet att förändra stärks. En informant på 

IFB förklarade följande när hen fick berätta om hur bestämd hen kunde vara i arbetet med klient: 

[…] visst är det också så att när jag haft en annan familj ganska länge känns det ändå att 

jag kan gå in och vara lite mer tydlig med så […] men det viktiga är ändå att jag ska ju 

faktiskt ha fortsatt samtal med familjen så att hålla det ganska lugnt. (Informant IFB) 

I det citatet träder således bilden fram att visserligen ger tiden möjlighet att etablera en relation 

som möjliggör en ökad tydlighet, samtidigt måste en viss varsamhet finnas i interaktionen så 

att klienten inte blir upprörd på ett sätt som kan skada det fortsatta arbetet. 

Både FS och IFB talar om hur viktig den inledande matchningen av klient mot professionell 

kan vara, där både en FS informant och en IFB informant talar om att det är viktigt att för bästa 

möjliga start försöka optimera kompatibiliteten. 

[Matchningen] var nog utifrån kännedom om mig som person […] och såhär efteråt tror 

jag att den matchningen var nog väldigt bra, alltså jag tror både för mig å för mina kollegor 

också tror jag. Det känns så. Och det tycker jag ändå vi får tillbaka från familjerna också, 

att dom känner att det blev rätt. Ehm, så att mycket hänger på personkemi alltså. Att man 

känner den här tilliten och, förtroendet så. (Informant FS) 

[…] samordnaren har kanske redan en tanke, vi är ju två ungdomsbehandlare, kanske 

redan har en tanke att den här passar dig bättre eller din kollega […] utifrån kompetens, 

är det något område som ja men det här är ju min kollega det är [X] expertområde då är 

det ju bättre att [X] kanske tar det. (Informant IFB) 

Dessa båda förmedlar således en bild av att personliga drag i form av både personkemi och 

kompetens spelar en roll i den relation till klienten den professionelle upprättar i arbetet. Båda 
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upplever den ursprungliga matchningen som viktig, i det att den således utgör 

grundförutsättningarna för det fortsatta arbetet. 

5.2.4 Analys: Samverkan 

Hasenfelt (2010, s. 254) talar om hur praktiken bakom ett resultat i socialt arbete till stor del är 

dold för omvärldens blickar, då praktiken kan bestå av interaktion mellan klient och 

professionell på ett sätt som snarare påminner om det privata än det offentliga. Detta får sägas 

vara sant i relation till hur arbetet för dessa professionella bedrivs, i nära relation till klienter, i 

deras hemmiljö. I denna relativt intima inramning bedrivs ett arbete som är avhängigt ett 

fungerande samspel för att resultatet ska bli det önskade; professionella på både IFB och FS 

talar om vikten av att komma överens på ett eller annat sätt, om så tid finns att odla en acceptans 

eller om intensiva arbetsmetoder behövs för att optimera bildandet av allians. Mason (2012, s. 

372) talar om fyra centrala teman bakom lyckad relationsbildning mellan professionell och 

klient; god kommunikation, ett gemensamt mål, praktisk assistans och förståelse för klientens 

behov samt tillförlitlighet. Ett respektfullt bemötande, en trovärdighet, varaktighet och god 

kommunikation beskrivs som bitar av det sociala arbetet som genererar ett gott utfall, och där 

dessa bitar är på plats spelar arbetssättet mindre roll (Morris 2013, s. 205-206; Thompson, 

Wojciak Stevenson & Cooley 2015, s. 11). Detta är helt i samklang med de ambitioner och 

praktiker de professionella beskrev, både i IFB och FS, där egenskaper som lyhördhet, 

flexibilitet och ordningssinne lyftes fram som goda egenskaper i båda läger. Överlag fanns en 

samstämmighet i de båda lägrens upplevda preferenser rörande rollkaraktäristika. 

Vi går vidare till frågan om förtroende, relationerna och hur dessa utvecklats över tid. FS 

betonar vikten av kontinuiteten, att klienten haft att göra med sin handledare en längre period, 

detta menade de hade gett upphov till en ökad åtkomst rörande klientens innersta tillvaro, den 

bakom upprättade fasader. IFB å sin sida upplevde att tiden spelade mindre roll, om inte annat 

var den fullt tillräcklig. Snarare handlade det om presentationen, om att lyckas presentera sig 

på ett sådant sätt i relation till klienten att denne kunde upprätta ett förtroende för den 

professionelle. Erving Goffman (1959, s. 182-183) talar om olägligt intrång, vilket innebär att 

en utomstående person som klampar in under en annan persons föreställning riskerar att skåda 

denne någon i en ofördelaktig dager, i ett sken som den ertappade inte alls vill bli sedd. Satt i 

kontext här är det således av vikt att professionella som arbetar hemma hos klienter, eller i andra 

privata miljöer, utövar en delikat praktik närhelst dessa miljöer ska bevistas. Här återkommer 

således de professionellas rollkaraktäristika; lyhördhet, flexibilitet och sinne för ordning. Dessa 

tre är nyttiga i det fall att man bevistar en annans privata arena – lyhördheten för att uppfånga 

det önskvärda beteendet, flexibiliteten för att kunna anta det och ordningssinnet för att kunna 

hålla det. 

Frivillighetsgraden är också den en intressant aspekt av relationen. I enlighet med Lipskys 

(1980, s. 57) tankar om den gatubyråkratiska klientrelationens dubbelhet, är ett positivt resultat 

i människobehandlande verksamheter avhängigt en grad av samförstånd mellan den 

professionelle och klienten. För att ett beteende ska gå att förändra måste klienten själv önska 

göra detta, en motivation som förmodligen inte gynnas av att klienten i fallet IFB ofta tvingats 

dit under hot om placering skulle detta underlåtas. Detta är inte en aspekt som drabbar FS på 

samma vis, då frivilligheten är väsentligt mycket högre. Oaktat detta eftersträvas ett 

klientmässigt samförstånd av både IFB och FS, detta ses som en viktig del i båda 

verksamheterna. 

Både FS och IFB såg relationen till klienten som en viktig del i arbetet, att lära känna klienten 

och utveckla en förståelse för dessa för att kunna möta deras behov. Det beskrivs att man 

kommer klienten väldigt nära, så pass att man till och med emellanåt får ta ett steg tillbaka och 

fundera över hur den närheten påverkar praktiken, om den professionelles perspektiv blir allt 
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för färgat av detta. Arbetet liknas också vid att arbeta vid ett HVB-hem i det att man gör saker 

tillsammans och emfas lades på nyttan med det hemmabaserade arbetet för att nå klienterna där 

de befinner sig och på så vis kunna arbeta på bästa sätt. Lewadowski & Pierce (2004, s. 150) 

talar i sin studie om hur denna typ av närhet är behjälplig på så vis att de professionella lär 

känna klienterna, vilket ger dem en kännedom om hur klienterna fungerar och kan anpassa 

arbetet efter dessas personliga styrkor. Där kommer också de professionellas upplevelse av att 

såväl personkemi som personlig kompetens är av vikt i arbetet, då kombinationen av dessa 

faktorer potentiellt möjliggör såväl access till att lära känna klientens styrkor och svagheter, 

samt att när denna information kommit dem till handa förvalta den information som erhållits. 

Angående förvaltandet av relation till klienten visar fynden i en studie av Kauffman (2007, s. 

560) att relationen mellan den professionelle och klienten spelar en stor roll i hur gott arbetets 

resultat blir. Där görs gällande att en viktig del i arbetet är att klienterna får känna sig 

inkluderade i arbetet, att dessa får en känsla av att de har en aktiv del i processen. Att arbeta 

nära klienterna kan här ses som ett sätt att synliggöra arbetets gång för dem, genom att 

återkoppla till dem och genom att relationen mellan den professionelle och klienten ger arbetet 

ett ansikte och en personlighet – vilket gör att klienten kan få en personlig relation till arbetet 

genom sin relation till arbetaren. 

5.2.5 Tema: Makt 

Temat vi kommit fram till bäst inrymmer kategorierna struktur och tid är makt. Här handlar det 

om vilka spelregler som råder mellan klient och professionell, vad arbetssättet utgör för faktor 

i samspelet. 

5.2.6 Kategori: Struktur 

Den första kategorin är struktur. Med detta avser vi de ramar vilka arbetet med klienterna sker 

inom; hur fasta dessa är och hur pass mycket de professionella förlitar sig på dessa.  

Inom FS, framstod dessa som lösa och underordnade klienternas egen upplevelse rörande de 

problem som de professionella stod inför att hantera. Här beskrev de professionella att det 

viktiga med uppdraget var att gå in utan en på förhand skisserad plan och istället med ett öppet 

sinne tillgodogöra sig klienternas problembeskrivningar. 

Den viktigaste delen i hela projektidén är att det är familjerna som vi jobbar med som 

ska få problematisera sitt eget liv, och berätta för oss vad dom vill ha hjälp med och inte 

tvärtom. (Informant FS) 

 

På IFB såg detta annorlunda ut. Informanterna beskrev istället ett ramverk som kringgärdade 

arbetet på så vis att det delvis styrde sättet arbetet bedrevs på, hur länge det pågick samt vad 

detta ämnade behandla. De professionella betonade i beskrivningen av sitt arbetssätt denna 

struktur. 

Men vi ska alltid på alla sätt arbeta utifrån genomförandeplanen, […] och det är för att 

hålla det manualstyrt. Att vi hela tiden ska komma tillbaks till att det här är evidensbaserat, 

vi arbetar på det här sättet, vi går inte ut och flummar. (Informant IFB) 

 

De professionella på IFB beskrev hur central själva arbetsmodellens procedur var för arbetet 

med klienterna. En av dessa gav en målande bild av hur modellen kunde utgöra en avgränsning 



 44 

i arbetet, hur hen kunde vända sig till arbetssättet för att finna svar på vad som borde och inte 

borde göras: 

Vi försöker hela tiden dra tillbaka för det kan ju hända saker liksom i ärenden och sådant 

som gör att det blir rörigt […] men att man hela tiden försöker ha fokus tillbaka vad är 

IFB, men vad gör vi så att vi inte börjar göra saker som är någon annans […] jobb om 

man säger egentligen. (Informant IFB) 

De professionella på FS målar upp en annorlunda bild i kontrast till detta. Snarare förmedlades 

där att arbetssättet öppnar upp för individuell bedömning kring vilka göromål som är möjliga 

att utföra, exemplifierat på dylikt vis: 

Vi säger aldrig nej, vi säger inte ”det här kan vi inte göra” utan vår ingång är vi försöker 

och om vi inte kan göra det så ska vi hitta någon annan som kan. (Informant FS) 

Således träder en bild fram av att närmandet kring klienternas problematik är annorlunda, på så 

vis att FS arbetar på ett sätt som låter klienterna själva vara en aktiv del i utformandet av arbetet, 

där IFB har en snävare ram som syftar till att hantera en mer specifik problematik och där man 

vänder sig till metoden för vägledning gällande vilka göromål som anses falla inom denna ram. 

Det som faller utanför den ska i sådant fall hanteras av andra professionella vars arbete 

innefattar detta göromål. Sett till arbetsuppdelningen är IFB indelade i olika befattningar som 

hanterar olika aspekter av ett familjeärende, som exemplifierat av en informant från IFB i dessa 

två citat: 

I varje familj så kliver vi in minst tre behandlare, […] vi har tre roller ungdomsbehandlare, 

familjebehandlare och samordnare. Ungdomsbehandlarna, vår främsta uppgift det är att 

vara advokat åt ungdomen. Vi ska se till att deras ord hörs.  

[…] om ungdomen inte är på ett möte […] då vänder jag i dörren. För jag är inte med på 

möten där ungdomen inte är med, för jag är dens behandlare. Det är så krasst. (Informant 

IFB) 

Därmed kan en tydlig specialisering uttydas, där en familj delas upp i olika beståndsdelar och 

har olika behandlare kopplade till sig. Just denna typ av indelning förs på tal av professionell 

på FS, som en anledning till varför hen sökte sig till projektet: 

Så det handlar väldigt mycket om att jag ville komma bort från det som var så himla styrt, 

uppstyltat och specialiserat […] att vi jobbar med hela familjen och försöker ha ett 

helhetsgrepp är nytt. (Informant FS) 

Avslutningsvis bör inom kategorin struktur också nämnas hur professionella inom IFB och FS 

ser på uppdragets natur, vad deras syfte är i arbetet. Här delas en syn om att tanken är att hjälpa 

klienten att hantera sin situation, om än i något annorlunda termer. En informant vid IFB 

förklarar i dessa två citat följande: 

Vår uppgift är inte att lösa en hel familjs problem, utan bara sänka kaoset, se till att det 

inte är så jäkla allvarligt. Och sedan kliver vi ur. (Informant IFB) 
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[…] spelar faktiskt inte jättestor roll huru vidare dom håller upp en fasad, för dom tränar 

på beteendet. Beteendeförändringen är att kvällsrutinerna ska funka, om dom gjorde det i 

början för att tillfredsställa oss [skrattar till] jaha, skitsamma, det funkade ju. (Informant 

IFB) 

En informant vid IFB ger uttryck för en målinriktad syn, där syftet är att sänka kaoset och 

stabilisera familjens situation, samt att ett autentiskt beteende från familjens sida är underordnat 

ett funktionellt då tanken ändå är att det i förlängningen leder till en etablering och 

normalisering av beteendet hos klienterna. Inom FS är inte målet av samma art, eftersom 

tjänsten är av fortlöpande natur och således inte begränsas av tidsramar eller slutmål. 

Arbetsformens fria natur gör syftet mer bundet till klientens önskemål, arbeta för att uppfylla 

dessa. Som en informant vid FS uttryckte det: 

Väldigt mycket lugna, ta bort katastroferna. […] Dämpa dom hårda fallen. Och göra saker 

begripliga och återigen, möjliggöra. Jag är möjliggörare. (Informant FS) 

5.2.7 Kategori: Tid 

Den andra kategorin är tid, vilken rör tiden som en faktor för hur länge arbetet med klienterna 

bedrivs, eventuella tidsramar för stadier i arbetet samt hur de professionella kan disponera över 

sin tid i relation till klienten. I kategorin tid ryms således frågan om tillgänglighet, när och hur 

klienten kan kontakta den professionelle och begagna sig av denne. FS beskriver ett förhållande 

till tid där klienten har en förhållandevis stor tillgänglighet till den professionelle, där 

möjligheten till arbete innefattar veckans alla timmar och bedömningen kring huruvida det är 

nödvändigt eller önskvärt att arbeta exempelvis helgdagar finns, där det då är upp till den 

professionelle att fatta beslut om detta. Som en informant i FS uttrycker det: 

[…] vi har ju så kallad årsarbetstid. […] Vilket gör att vi ju i princip kan bestämma själva 

lite då när vi jobbar. Men faktum är att, även om det […] händer mycket i våra familjer, 

så orkar inte dom ha en massa människor där […] på kvällen och sådär, dom vill vara 

precis som vem som helst. […] vi trodde nog att vi skulle jobba mer, kanske kvällar. 

Någon helg. Och det har vi ju gjort när vi haft våra aktiviteter med familjerna, för det är 

lite guldkant. (Informant FS) 

Klienten har således möjligheten att efterfråga den professionelles tjänster även kvällstid. 

Begränsningarna i detta sätts av klienterna själva och den professionelle, på basis av behov och 

efterfrågan. Informant 3 uttrycker att hen vid projektets början trodde att det skulle bli mer 

arbete på kvällstid än det faktiskt blev, att hen är öppen för detta men att klienterna själva 

begränsar sig till dagtid, detta sker på klienternas villkor. På IFB arbetar man annorlunda med 

en tillgänglighet som är begränsad till dagtid under vissa faser: 

[…] det är ju det som är bra också med IFB att vi inte har någon […] kvällsberedskap 

under kartläggningen så dom inte kan ringa mig på kvällarna dom vill ju väldigt gärna 

lösa problemen här direkt [skrattar till] men jag brukar vara ganska tydlig med att vi löser 

ingenting nu under dom här fyra veckorna så. (Informant IFB) 

Samtidigt som arbetet i andra faser kan innefatta arbete kvällstid som en del av arbetssättet, där 

har klienterna har att inordna sig behandlingens tidskrav, vilket dessa informeras om 

inledningsvis: 
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Under informationsmötet så berättar vi […] det kommer vara väldigt höga krav, ni 

kommer behöva träffa oss tre gånger i veckan, det kan inte alltid vara på kvällstid när 

föräldrar jobbar, vi kommer att behöva träffas hemma, vi kommer kanske vara hemma 

hos er på kvällarna vid åtta för att se att kvällsrutiner funkar, det ställs höga krav. 

(Informant IFB) 

I detta uttrycker en informant vid IFB att en tydlighet mot klienten etableras i och med dessa 

tidsramar, vilket även illustreras av citatet från Informant 4, där metodens ramar görs konkreta 

för att informera klienterna om vad dessa har att förvänta sig. Tidsaspekten är tydligt avgränsad 

såväl i metodens olika faser som i dess individuella möten med klienterna, vilket de 

professionella betonar är en tydlighet upprättad för klientens skull. En informant vid IFB ger 

exempel på detta, genom att berätta hur hen använder sig av ett förhållningssätt hen praktiserat 

på en tidigare arbetsplats och funnit passande även här: 

 

Jag försöker hålla en timme. […] jag är ganska tydlig med det att vi har en timme också 

så när vi har familjesamtalen för ungdomarnas skull och barnen att de vet också vi ska 

vara här en timme. […] Kommer man tio minuter försent till ett samtal jag hade så har 

man förlorat dom det är jag ganska tydlig med redan i början så. ”Nu är det så vi har 

fyrtiofem minuter, är det så att du kommit tio minuter försent så kommer inte jag ge dig 

tio det här är den tiden vi har”. Jag gör klart ganska mycket i början hur jag jobbar det ska 

inte vara så mycket frågetecken. (Informant IFB) 

Då IFB behandlar specifika mål enligt en på förhand utformad manual kan tiden på ett dylikt 

möte användas för att hantera specifika ärenden på ett målorienterat sätt. Samtidigt läggs tid på 

att möta klienten och främja relationen, på olika sätt beroende på den individuella klientens 

behov och personlighet. Detta tar sig uttryck genom individanpassade aktiviteter, ämnade att 

främja relationen mellan klienten och behandlaren. Informant 4 tar vid olika tillfällen upp just 

den aspekten, varav ett av citaten löd såhär: 

 […] om jag märker att ja men när vi spelat fotboll så ser jag dom här vinsterna, ja men 

då så, spela fotboll med ungen tio gånger. Det kanske är mitt behandlingssätt, men det 

måste stå […] i genomförandeplanen […] (Informant IFB) 

Således lyfter hen fram förtjänsterna med denna typ av möten, varje exempel har inslag av 

behandlingens målsättning – fotboll är okej ett antal gånger om behandlaren ser vinster med 

detta. Även informanterna från FS arbetade med rekreationella aktiviteter: 

Sen gör vi ju också en hel del aktiviteter med familjerna också […] svetsa samman 

familjer också utifrån vad de själva vill och önskar och så. […] Dels är det ju aktiviteter 

för barnen att hitta fritidsaktiviteter där vi kan möjliggöra att man kanske kommer igång 

med någon simskola eller fotboll eller vad det kan vara. (Informant FS) 

[…] ibland så pratar vi bara alltså vi gör ingenting. Vi kommer hem, sätter oss ner och 

bara pratar. Hur är det? Vad har hänt sedan sist? Hur går det? Hur mår ni? Och det är 

också värdefullt, att bara få sitta ner och inte göra någonting och mest bara få finnas och 

liksom reflektera över vad som har varit och vad som kommer komma och bara ta det 

lugnt behöver man också ibland. (Informant FS) 
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Den tid som avsätts i dessa aktiviteter har ett tydligare fokus på klienternas välmående för 

välmåendets skull, för att inlemma klienterna i en gemenskap eller för att låta dem reflektera 

och sortera sina tankar. FS har också en tillgång till disponibel tid i såväl de enskilda momenten 

som i tjänstens tänkta livslängd, en tillgång de professionella betonar nyttan med. En informant 

vid FS uttrycker det såhär: 

Ja det har hänt mycket. Och nu efter ja drygt två år så liksom släpper man på alla fasader 

man har haft uppe så. […] så det gäller ju liksom stå kvar, hänga med, vara följsam, 

flexibel så. Så att man får vara med i alla, både det som är svårt och även det som är roligt. 

(Informant FS) 

Avslutningsvis ryms inom kategorin tid längden på den service som erbjöds, hur länge arbetet 

med klienterna pågår. FS betonar klientstyrning i denna aspekt, att finnas där så länge som dessa 

anser sig behöva dem. 

[…] Men hela tanken var ju att vi ska jobba på deras uppdrag, å då ska vi finnas så länge 

dom behöver. Å det var också en farhåga som folk hade, som ledning och såhär hade i 

början att dom ville ha oss kvar. Å aldrig släppa taget utan att dom bara vill ha å vill ha å 

vill ha. Men vi har några familjer som faktiskt har sagt att jamen vi är nöjda nu, vi behöver 

ingen mer kontakt. (Informant FS) 

Bedömningen för hur länge uppdraget ska pågå lämnas därmed till klienten, i enlighet med 

arbetsformens grundtanke. IFB har en mer konkret tidsplan att förhålla sig till, vilken härrör ur 

den manualstyrda arbetsformen: 

[…] jätteolika, det som alltid är samma är att kartläggningen är fyra till sex och 

generaliseringen är fyra till sex veckor. […] beteendeförändringsfasen den kan variera. 

[…] beteendeförändringsfasen kan vara, vi försöker sikta på sex månader, tanken är att 

en IFB-behandlare ska vara nio månader men den kan absolut diffa. (Informant 4) 

Därav kan utläsas att informanten ger uttryck för en upplevd flexibilitet, samtidigt som denne 

är medveten om att det finns en tidsmässig ram att arbeta efter. Flexibiliteten finns alltså där, 

men grundtanken är att hela processen ska vara slutförd inom loppet av nio månader. 

5.2.8 Analys: Makt 

Michel Foucault (1975, s. 171) beskriver disciplin som den form av maktutövning inom vilken 

individen är både det som ska formas och medlet för att göra detta. Vidare talar han om att 

denna typ av makt primärt är av det uppfostrande slaget. Inom IFB fanns inslag av disciplinär 

makt i en högre omfattning än hos FS; klientens underkastelse gentemot modellen och 

behandlingsmetodens intensiva art är ett exempel på detta. Detta är en aspekt som genomsyrar 

det modellstyrda arbetet hos IFB och gång efter annan kan anas i kulisserna av informanternas 

beskrivningar av arbetet; det finns där i mötesformens tidsmässiga avgränsning där tiden som 

står klienten till buds går förlorad vid försening och på så vis inte tar hänsyn till klientens 

eventuella svårigheter att passa den avtalade tiden, den finns också i faktumet att träffar ska ske 

minst ett visst antal gånger i veckan och att dessa träffar inte alltid kan anpassas efter klienternas 

vardag.  
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I arbetet hos FS är detta mindre vanligt förekommande, då klienterna utformar praktikerns 

göromål baserat på vad som efterfrågas. Tid är inte heller någonting som kontrollerar eller 

binder klienten i någon vidare mån, förekomsten av den flexibilitet som årsarbetstiden utgör 

lämnar klockslaget för möte samt mötets längd upp till klienten att utarbeta i samförstånd med 

den professionelle.  

 

Både IFB och FS arbetar med att bygga relation med klienterna men skillnader finns i hur detta 

praktiskt går till, exempelvis betonas vinsterna med eventuella nöjesaktiviteter tillsammans med 

klient hos IFB; om man ämnar spela fotboll med klient ska detta föras in i genomförandeplan 

och motiveras baserat på nyttofaktor samt avgränsas till ett för arbetet rimligt antal 

återkommande gånger. Detta gäller inte hos FS, där dylika aktiviteter kan bedrivas med klients 

generella välmående för ögonen snarare än att detta ska dokumenteras i punktform. Naturligtvis 

finns där också ett inslag av nyttokalkyl i det att aktiviteten anordnas med ett mål – att få 

klienten att må bra. Men skillnaden i närmande kring klientproblematik finns där då FS handlar 

om att möjliggöra en funktionell och behaglig tillvaro utan en fastslagen tidsram och allmän 

målbild, medan IFB ytterst eftersträvar att inom modellens upprättade tidsram sänka de 

kaossymptom som föreligger för att sedan kunna kliva ur klientens ärende.  

 

IFB:s arbetsmässiga struktur är tydlig och genomgående, med en arbetsdelning mellan de olika 

professionella såväl som en avgränsning för vilka aspekter som ska hanteras i vilken fas. I sin 

utstakade, modellstyrda design påminner dessa om Foucaults (a.a. s. 172) beskrivning av 

observatoriet och dess arketyp det militära lägret. Här är vägarna för kommunikation designade 

som lägrets gångar; uppförda med ett syfte i åtanke och anpassade för att på bästa sätt hålla dess 

invånare inom syftets ramverk. Arbetsmodellen har tidsbegränsade faser som fyller olika 

funktion i den dressyr klienten genomgår, där resultatet, beteendeförändringen, är det primära. 

Detta görs exempelvis tydligt i det en informant från IFB säger om att uppvisa ett beteende för 

de professionella; ehuru en fasad är det ett resultat gott nog, då dressyren under övervakning 

innebär att klienten tränar på det önskade beteendet. Här står FS i skarp kontrast; där kan möten 

handla om allt och ingenting, tid kan vigas åt att sitta och bara prata i klientens hem om så 

önskas. Där finns heller ingen tidsram för hur länge klientens ärende kan drivas, vilket gör att 

fokus ligger på att få till en vardag som fungerar på klientens premisser i större utsträckning, 

utan att en ny rutin ska ha lärts in för att ärendet senare ska kunna avslutas.  

 

Så hur resonerar de professionella kring makten gentemot klient i arbetet? Börjesson & Rehn 

(2009, s. 30) talar om att makt finns till i de tillfällen då den manifesteras, således kan här 

uttydas att makten har en betydligt starkare närvaro i arbetet hos IFB. Makten påkallas i 

informerandet om de strukturella och tidsmässiga spelregler som utgör arbetsmodellen; den 

påkallas i målens krav på uppfyllnad, i informationen om vad man kan prata om när och med 

vem. Om ett avsteg görs från dessa spelregler uppmärksammar den professionelle klienten om 

detta och uppmanar till ett slags rättning i ledet. Hos FS påkallas makten mer sällan, snarare 

finns där en utjämning i hierarkin då klienten själv är med och upprättar spelreglerna; vilka 

problem som ska behandlas, hur dessa ska behandlas, var arbetet ska ske och vid vilken tidpunkt 

detta ska äga rum. Resonemanget kring makten sammanfattas bäst i det att professionella hos 

IFB ser spelplanen som en ordningsfaktor upprättad till förmån för klienterna; att tydligheten 

är dem till gagn. FS å andra sidan betonar sin roll som möjliggörare för klientens behov och 

önskemål och ser sin flexibilitet som en tillgång i arbetet med klient.  

 

Kaspar Villadsen (2003, ss. 192-195) talar om socialt arbete som befrielse och liberal 

styrningspraxis, varvid han lyfter tanken att makten hos socialarbetaren inte åsyftar ett förtryck 

eller att kuva klienten, utan snarare att frigöra denne. Genom att via maktutövning styra klienten 
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mot ett sätt som är i samklang med det omgivande samhällets, kan klienten utveckla en frihet 

som står i paritet till dennes inneboende autonomi. Detta är en tanke som inte känns helt 

främmande vare sig FS eller IFB; att det arbete som görs och de eventuella maktuttryck detta 

arbete kan ta sig till syvende och sist handlar om målsättningen att ge klienten en möjlighet att 

fungera på bästa möjliga sätt i samhället. Det knyter också an till det Foucault kallar för 

governmentality, vilket enligt Peterssons (2003, ss. 140-141) tolkning handlar om vilka tankar 

och tekniker som används vid styrning av andra. Sett i det ljuset upplever de olika fallen 

klienternas behov och lösningar en aning olika, där FS förespråkar en friare modell där makten 

delas med klienten genom att bollen läggs hos denne att själv formulera sina problem och behov. 

De professionella inom IFB upplever dock att klienten är betjänt av det fastare ramverket de 

utgår ifrån, då detta ger en struktur som alla parter är medvetna om och däri kan finna trygghet 

och funktionalitet.  

 

FS närmande, där klienterna själva får sätta ord på sina behov, bär inslag av reflexiv styrning 

(a.a. ss. 167-168). Detta i och med att klienten i verbaliserandet av sina behov samtidigt ger 

uttryck för sina upplevda tillkortakommanden, vilka kan sägas upplevas i relation till hur en 

person förväntas kunna fungera i samhället. Citatet från en informant vid FS gör gällande att 

det viktigaste i hela projektidén är att låta klienterna problematisera sig själva – och just i detta 

problematiserande skapar de således sin egen roll som klient. Det sagt verkar inte informanterna 

vid FS se på sig själva som maktutövare, utan snarare är upplevelsen att makten att definiera 

sig själv läggs hos klienten. Samtidigt fråntar det inte problematiseringssituationen dess 

klientrollsskapande funktion. Vidare arbetas det med att stärka individen i sig själv, dels genom 

nämnda fokus på klientens egen uppfattade problematik men också genom de mer lustfyllda 

inslag som syftar till att stärka klienternas självkänsla. Att stärka individen för att få denne att 

orka arbeta med sig själv är även det ett inslag av reflexiv styrning, ett inslag som motiverar 

inslagen av ”guldkant” i arbetet, vilket även kan ses i arbetet hos IFB i exemplet rörande att 

spela fotboll med klienten. 
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6. Diskussion 

6.1 Svarar vi på våra forskningsfrågor? 

Syftet med studien var att undersöka hur professionella som arbetar med familjebehandling 

upplever relationen till klienterna och hur de professionellas roll upplevs i förhållande till 

arbetssättet. Det vi kunnat se är att bilden som förmedlas av informanterna skiljer sig åt en aning 

mellan fallen; FS och IFB har olika arbetssätt att förhålla sig till vilka formar hur relationen till 

klienterna ter sig. Den manualstyrda och tidsbegränsade arbetsformen hos IFB skiljer sig från 

den öppnare arbetsformen hos FS, på så vis att den professionelle hos IFB har mindre inflytande 

över det arbete som ska bedrivas. Detta innebär att FS har en större möjlighet att individanpassa 

arbetet med klienten. Det visade sig dock inte finnas någon skillnad i det upplevda behovet av 

en god relation till klienten, båda fallen talade om vikten av förtroende och allians. Behovet av 

tid för att upprätta en god relation skiljde sig dock en aning, där IFB upplevde att arbetssättets 

begränsade tidsram var tillräcklig, samtidigt som FS betonade att relationen till klienterna efter 

två år fortfarande utvecklades och att nya saker kom i daga vartefter förtroendet fördjupades 

över tid. För att nyansera dessa upplevelser ser vi ett behov av att beforska klienternas 

upplevelse av dessa förhållanden, för att på så vis se om någon vidare diskrepans föreligger 

mellan synen som de som utövar arbetet förmedlar och det mottagarna av dessa tjänster 

upplever. 

6.1.1 Upplevelsen av arbetssättet 

Då arbetssätten kan ses som två olika tappningar av case management, är det intressant att se 

vilka skillnader de olika varianterna utgör för de professionellas upplevelse av praktiken, 

beroende på vilka bitar varianterna tagit fasta på. FS har tagit fasta på helhetsbilden och 

samordningen, IFB har tagit fasta på det intensiva, krishanterande arbetet (hos dem kallat kaos). 

Staudt & Drake (2002, ss. 787, 790) påpekar att många av de familjer deras studie täckt in inte 

hade ett funktionellt tillstånd ens innan kris inträffade, samt att problemen inte nödvändigtvis 

var lösta när den intensiva familjebehandlingen avslutades. Ehuru inga slutsatser låter sig dras 

gällande klienternas funktionalitet efter avslutad insats, då klienternas upplevelse inte varit 

fokus för denna studie, är det intressant att se till de professionellas syn på de delar respektive 

metod har tagit fasta på. Relationen till klienterna kommer fram även i denna aspekt, då olika 

mått av klientinflytande formar arbetets art. En skillnad vi kan se där är det förtroende klienten 

åtnjuter inom FS, där klienten själv ges makten att avsluta insatsen när så behagas, när dess 

syfte upplevs överflödigt. Informanternas upplevelse av att klienterna hos FS kan ta ansvar för 

vad som är skäligt i form av upplevda hjälpbehov antyder ett förtroende för dessa som inte på 

samma sätt tar sig uttryck hos IFB. Hos IFB är styrningen starkare, vilket lämnar mindre 

utrymme för att etablera ett förtroende i relation till klientens möjlighet att bedöma sina egna 

behov - även om klienten är involverad i den process som arbetet utgör är arbetet tidspressat på 

ett sätt som potentiellt inte tillåter klienten att själv känna efter och bestämma när insatsen bör 

upphöra.  

 

Vad säger då detta ställt i relation till den diskussion som förs idag, angående socialarbetares 

kompetensanvändning och handlingsutrymme i arbetet? Detta var en anledning till att 

informanterna sökt sig till FS, då de ansåg att ett mer styrt och specialiserat socialt arbete inte 

lät dem utföra sitt jobb på ett sätt de fann fullgott. Informanterna vid FS beskrev hur de såg en 

fördel i att inte vara särskilt styrda i sitt arbete, att friheten det innebar i form av 

handlingsutrymme var klienterna till gagn på så vis att det lät de professionella möta upp 
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klienterna där de själva såg sina svårigheter och problem. Det knyter an till Webbs (2006, s. 1) 

tankar om hur stelt och styrt det moderna sociala arbetet är, där procedurer och 

förhållningsregler på sikt urholkar socialarbetarens kompetens. Genom att tillåtas ta ut 

svängarna i form av att själva kunna disponera tid och bestämma vilka göromål som är av vikt, 

att aldrig behöva säga nej till en klients önskemål, kliver FS ifrån den mer styrda form av socialt 

arbete som Webb åsyftar. Samtidigt talar Webb (a.a. s. 148) om att en case manager tillskrivs 

en mängd funktioner och karaktäristika gällande arbetet, vilka styr den professionelles syn på 

det egna arbetet och sedan i sin tur förmedlas till klienten. I den mån detta kan sägas gälla de 

professionella på FS är det i sådana fall rörande arbetets mångfald. Det informanterna beskriver 

kännetecknas av frihet att utforma arbetet efter individen, vilket kan ses som att uppdraget är 

att möjliggöra allt som åläggs dem och att alla eventuella hinder ska kunna hanteras av dem, 

åtminstone ska de kunna hjälpa klienterna att ta de kontakter som behövs för att problemen ska 

kunna åtgärdas. 

 

I kontrast till detta står IFB med sin manualstyrning, ett arbetssätt som ger klara 

förhållningsregler för att kunna verka evidensbaserat. De professionella inom IFB såg ingen 

motsättning mellan klientens behov och ett evidensbaserat arbetssätt, utan såg tvärtom detta 

som ett sätt att erbjuda en modell som i sin struktur kunde generera trygghet för såväl 

socialarbetaren som klienten. De såg även en flexibilitet i detta arbetssätt, en möjlighet att 

anpassa tidsramen inom rimliga gränser och att deltaga i rekreationella aktiviteter i enlighet 

med klientens personliga tycke och intresse. Därför upplevdes arbetssättet en stomme att falla 

tillbaka på för att försäkra sig om att allt som måste göras verkligen blev gjort, snarare än att 

det upplevdes som tvingande i bemärkelsen begränsande av handlingsutrymmet för de 

professionella. 

 

Där Webb (2006, s. 1) menar att kompetensen hos professionella socialarbetare urholkas i takt 

med att den i allt högre grad görs onödig genom styrning av arbetet, ställer sig Munro och 

Oscarsson i olika positioner. Munro (2010, ss. 1148-1149) menar att den stela, målorienterade 

praktik som evidensbaserad praktik utgör, tenderar missa relationsaspekten i arbetet. Då detta 

inte är inbyggt i det system som arbetsstrukturen utgör letar man istället efter beteenden som 

redan är beskrivna i arbetssättet - vilket innebär att person bedöms efter schablon. Oscarsson 

(2009, s. 13) menar dock att arbetssätten i fråga är beforskade och därför kan deras effektivitet 

styrkas, varvid metodens effektivitet i kombination med den professionelles kompetens ger 

bästa möjliga utfall i arbetet med klienternas behov och önskemål. Möjligen kan båda ha rätt på 

sitt sätt, då vår studie inte uppvisar något missnöje hos de professionella rörande arbetet de 

utför, samtliga tycker att arbetssättet de använder är fullt adekvat sett till målsättningen. Att en 

styrd praktik skulle innebära en urholkning av kompetensen, vilket Webb hävdar, beror 

rimligen på hur den styrs.  

 

Vi tänker att om en tydligare arbetsgång frigör tid för den professionelle att läsa in sig på 

klientens behov, kan detta vara såväl utvecklande för den professionelles förståelse, som 

gynnsamt för klienten på så vis att denne blir förstådd. Där finns naturligtvis risken att denna 

förståelse av klienten begränsas till dennes problematik, att en specifik aspekt av klienten 

således tillägnas oproportionerligt stor plats i upprättandet av förståelsen av denne och därför 

skymmer de övriga nyanserna av individen. När samtliga informanter betonar vikten av en god 

relation och ett förtroende från klientens sida, får man fråga sig hur och om detta kan etableras 

inom arbetssätten. Båda fallen beskriver detta som fullt möjligt, men detta ska nog förstås 

utifrån respektive arbetssätts förutsättningar och målsättningar; relationen och förtroendet 

behöver vara så pass goda att arbetet låter sig utföras på ett effektivt sätt. Varken mer eller 

mindre.  
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Då de båda fallen vi tittat på hanterar olika problematiker och har tagit fasta på olika aspekter 

av CM i sin utformning, är det svårt att dra en generell slutsats som innefattar båda arbetssätten. 

Det vi tycker oss se är dock att de båda arbetssätten hanterar sina respektive områden på sådant 

vis, att de känns relevanta båda två. Därmed låter arbetssättens förtjänster och begränsningar 

oss dra slutsatsen, att de inte är ömsesidigt exkluderande, utan att de fyller olika funktioner. Vår 

syn på saken, är att kompetensen inte nödvändigtvis urholkas av en fastare styrning, den kan 

snarare möjliggöra personlig utveckling då fokus kan läggas på klientförståelse istället för 

utarbetande av arbetsgång. Samtidigt kan friheten att disponera sin egen tid och prioritera 

göromål för att möta klientens behov kräva och forma en annan typ av kompetens, där 

klientförståelsen ligger till grund för arbetsgångens utformning. Således är vår uppfattning i 

frågan att båda arbetssätten behövs och kan utvecklas genom att samexistera och samverka för 

att på så vis täcka upp olika behov och dimensioner av det sociala arbetet. 

6.1.2 Relationen till klienten 

Gällande relationen till klienten så betonade båda fallen vikten av denna, varför professionella 

från båda fallen deltog i och anordnade rekreationella aktiviteter för att stärka banden. Det fanns 

alltså ingen skillnad där, utan skillnaden låg i aktiviteternas form och genomförande; IFB hade 

en genomgående struktur även där och lutade sig mot arbetsmetoden, då dessa aktiviteter, 

dessas omfattning och upplevda vinning skulle föras in i genomförandeplanen. FS var mindre 

systematiska i aktiviteternas anordnande, men det vore fel att säga att man inte såg någon 

vinning i dessa - tvärtom talade man om vikten av att dela såväl det tråkiga som det roliga med 

klienterna för att på så vis fördjupa relationen. Detta deltagande och fördjupande av relationen 

beskrevs av FS som organiskt, att det var viktigt att det fick ta den tid det behövde, och att detta 

i förlängningen ledde till ett större förtroendekapital och att den professionelle gavs tillträde till 

nya bitar av klientens verklighet. Detta är i enlighet med Lipskys (1980, ss. 54,57) tankar om 

behovet av samtycke från klientens sida om beteendeförändrande arbete ska kunna bedrivas; att 

skapa en god relation ger här möjligheten att förändra det som behöver förändras, såväl som 

tillträde till att se vad som faktiskt behöver förändras.  

 

En aspekt som spelar in i den professionelles relationsskapande arbete är hur klienten hamnade 

där. IFB beskriver hur de upplever att klienter emellanåt kan känna ett motstånd inför 

deltagandet i arbetet, då beslutet att deltaga i arbetet kunde komma sig av risken för att få sitt 

barn placerat. I dessa fall arbetade IFB inledningsvis intensivt med att skapa ett förtroende och 

en positiv relation till klienten. Trots dessa upplevda inslag av motstånd upplevde de 

professionella att den existerande tidsramen om nio månader var tillräcklig för att övervinna 

detta och etablera en fruktbar relation till klienten. Samtidigt är det viktigt att här ha i åtanke att 

dessa båda fall inte kan jämföra sig med varandra. Även om vissa av de professionella på FS 

hade arbetat inom annat socialt arbete vilket var mer styrt till sin natur, kan dessa inte jämföra 

sin upplevelse av det egna arbetssättet med det hos IFB då de inte arbetat med den typen av 

metod. Detsamma får sägas gälla IFB, vilket blir intressant i sammanhanget; dessas upplevelse 

av tidsramen som tillräcklig för ändamålet kan möjligen förklaras med att de professionella inte 

arbetat under samma kravlösa tidsram som de professionella på FS, varför eventuella fördelar 

med detta förblir oklara för dem.  

 

Om metodens upplevda tillräcklighet bottnar i en känsla av att klienterna lämnas nöjda och 

hjälpta kan vi inte fullt ut veta, då vi saknar kunskap om hur frekvensen av återvändande klienter 

ser ut - om den sänkta kaosnivån kvarstår, eller om den åter uppnår den nivå som förde 

klienterna till IFB på grund av att den verkliga problemorsaken inte kommit upp till ytan och 

låtit sig observeras under den tidsram IFB har att arbeta inom. Emellertid är detta inte det vi 
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undersökt, utan de professionellas upplevelse av de rådande förhållandena. I det ljuset får 

informanternas berättelser tolkas som att båda fallens representanter ser sina arbetssätt som för 

ändamålen lämpliga, varför möjligheten måste beaktas att tidsramen inom IFB kan vara fullt 

tillräcklig och FS tidsram i relation en smula excessiv. Möjligen är det inte främst tiden som 

avgör hur relationen utvecklar sig mellan den professionelle och klienten, kanske är det 

grundläggande det som Lewandowski & Pierce (2004, s. 150) talar om - nämligen att arbetet är 

hemmabaserat och att parterna lär känna varandra och kan arbeta utifrån de befintliga styrkorna. 

Inga slutsatser om de praktiska förhållandena i sig går dock att dra här, utan endast slutsatsen 

att de professionellas upplevelse är att relationen till klienten är central för arbetet och att 

möjligheten till relationsbyggande är god inom ramen för det egna arbetssättet. 

6.1.3 De professionellas upplevelse av rollen och makten 

Gällande de professionellas upplevda roller fanns en skillnad. FS fokuserade på klientens 

önskemål och behov, varför de såg sig som klienternas möjliggörare. IFB informerade å sin sida 

vilka förhållningsregler och ramar klienten har att förhålla sig till, redan under det inledande 

informationsmötet. Båda fallen hade dock en syn på sin roll som hjälpare, att det man gjorde 

gjordes för klientens bästa. Även om IFB utövade en striktare praktik skedde detta med 

klientens välmående för ögonen, där målet alltid var att gynna denne och upplevelsen snarare 

var att de professionellas förmåga att hålla ramarna tydliga utgjorde en trygghet för klienten.  

 

Vi tänker att den tryggheten finns där i det att ramarna utgör förhållningsregler för klienten och 

den professionelle, i det att rollerna blir tydliga i sin utformning. Risken för det Goffman (1959, 

ss. 182-183) kallar för olägliga intrång minskar om förväntningarna på parterna görs konkreta 

och lätta att upprätthålla, men framförallt minskar den om varje moment planeras ordentligt så 

att båda parter har tid på sig att förbereda sin presentation och på så vis slipper ertappas 

oförberedda av den andre. Klientens behov av att inordna sig i arbetssättets struktur motiverades 

således med att rollen som strukturens representant fyllde ett välgörande syfte. Men där IFB 

tänker att strukturen finns där för klientens bästa, tänker FS detsamma om avsaknaden av 

struktur. Där betonades den professionelles lyhördhet och förmåga att anpassa sig efter 

klientens behov. Även om denna betoning delas av IFB tar det sig andra uttryck, flexibiliteten 

är relativ på så sätt att den inom FS genomsyrar själva upplägget av det individanpassade 

arbetssättet, samtidigt som den inom IFB snarare existerar inom arbetets ramar och främst tar 

sig uttryck i bemötandet av klienten. Man kan likna dessa olika funktioner på så sätt, att man 

tänker sig klienterna som besättningen på ett fartyg. FS är i denna liknelse att betrakta som en 

kompass, ett verktyg ämnat att hjälpa besättningen att ta ut den riktning de själva önskar, att 

möjliggöra att kursen hålls på ett effektivt sätt och förhindra att besättningen av misstag kommer 

ur kurs. IFB är här snarare att betrakta som ett sjökort, eller en karta, på det vis att en tydligare 

beskrivning av kursens destination målas upp för besättningen, vilket kan hjälpa dem att 

undvika kollisioner med skär och grund.  

 

Vad innebär detta då i termer om makt? Vår uppfattning är att IFB ligger klart närmare den 

disciplinära makten som Foucault talar om (1975, ss. 171-172), i sin design för att leda klienten 

mot målet. Makten blir här tydlig, jämfört med vårt andra fall. Samtidigt ser vi makt även hos 

FS, trots deras uttalade ambition att klienten ska styra. Uppmuntrandet av klienterna till att 

utforma sina egna mål uppfattar vi som förmedlandet av en idealbild knuten till individen som 

liknar det Petersson (2003, ss. 166-167) talar om. Är då något av dessa arbetssätt mer 

maktutövande än det andra? Vårt svar på det är nej, makten tar sig bara olika uttryck. Vi ser att 

IFB ställer uttalade krav, där FS snarare framställer sig som kravlösa. Detta tolkar vi som att 

IFB utövar en tydligare makt, vilken de professionella även är förtrogna med, medans FS makt 

blir otydlig för både klienter och professionella. Implikationerna för de professionellas 
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rolluppfattning blir således att IFB är tydligare i vad de gör och hur, samt vad som krävs av 

klienten. Även om FS har ambitionen att låta klienten styra så är denne där på grund av att 

någonting inte fungerar i vardagen, varför denne behöver hjälp. Hjälpen som erbjuds kan vara 

hur frivillig som helst men ändå upplevas som en nödvändighet av klienten, varvid en 

beroendeställning och därför en maktobalans uppenbarar sig. Frågan är om FS skulle vara 

betjänta av en tydligare maktstruktur, om detta skulle uppfattas som ärligare och tydligare av 

såväl professionella som klienter? Som det är nu ger de professionella inget sken av att 

identifiera sig som maktutövare, samtidigt som vi med teoretiska glasögon kan se konturerna 

av detta. Samtidigt, skulle en sådan ärlighet och tydlighet tjäna praktiken? Eller skulle den leda 

till att makten manifesteras tydligt (Börjesson & Rehn 2009, ss. 30-31) och att rollen förändras 

för både klienten och den professionelle, då klientens relativa underordning synliggörs? Dessa 

frågor är utmärkta föremål för en framtida studie kring klienternas upplevelse, som det är nu 

kan vi bara spekulera i den saken. 

6.2 Kritisk reflektion 

6.2.1 Vilka förtjänster respektive brister har studien?  
Studien fångar arbetarnas subjektiva upplevelser, vilket är viktigt för att få en bild av hur de 

verksamma ser på arbetssättens förtjänster. En potentiell brist i studien är relaterad till 

informanternas subjektiva hållning och närhet till den egna praktiken. Risken finns att denna 

närhet konstituerar ett favoriserande av det egna arbetssättet, vilket potentiellt påverkar deras 

framställning på så vis att eventuella nackdelar med detta antingen förtigs eller helt enkelt inte 

upplevs från deras perspektiv. Vi förklarar inte heller varför förhållandet upplevelse kontra 

arbetssätt ser ut som det gör - vi kan bara måla upp en bild av hur arbetarna själva ser på just 

sin relation till arbetssättet.  

6.2.2 Vilka metodologiska problem uppstod?   
Då våra antal informanter inte var fler till antalet än sex stycken uppstod aldrig en mättnad i 

materialet och de kan vara för få för att hävda representativitet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011, s.44). Vi vill dock lyfta att vi kunde se tydliga mönster, varför vi anser att vi kan påstå att 

studiens resultat ändock fyller en funktion. I det ena fallet så arbetar det inte fler än tre personer, 

vilket innebär att samtliga anställda deltagit i denna studie. På så vis kan man med fog hävda 

att den bild som förmedlas är representativ för den arbetsplatsen. Ett metodologiskt problem 

som vi nu i efterhand kan se uppstod och som hade kunnat avvärjas är den intervjuguide som 

vi använde oss av. Även om vi arbetade om den och gjorde provintervjuer så var det vissa delar 

i den som flera av informanterna inte riktigt förstod när de fördes på tal. Vi ville vara så öppna 

vi kunde, vilket bidrog till osäkerhet kring vilka svar som skulle ges. 

 

6.3 Studiens kunskapsbidrag 

Vi tänker oss att vår studie ska generera ny kunskap kring hur de professionella upplever 

klientrelationer. Förhoppningen är att denna kunskap ska kunna bidra till att de professionella 

ute i verksamhetsfältet får ny kunskap som ska generera en annan förståelse för de relationella 

aspekterna av arbetet, vilket i sin tur kan bidra till utformningen av den framtida praktiken. 

Denna kunskap behöver vi lyfta fram i denna studie så att den inte uppfattas som poänglös, vi 

måste lyfta den till en ny nivå för att den inte ska falla platt till marken - detta via en lyckad 

analys som kan visa upp verkligheten på ett sätt som den inte tidigare har setts på (Larsson 

2005, s.18). Tidigare forskning som vi har läst och hittat inför denna studie handlar till stor del 

om CM som insats och hur väl det faller ut eller inte. Tidigare forskning lyfter inte 



 56 

socialarbetares upplevelser av CM, varför vi menar att vår studie kan bidra inom 

kunskapsområdet. 

6.4 Förslag till framtida forskning 

De upplevelser som denna studie undersökt är blott en halva av arbetets helhet, på så vis att 

klienternas upplevelse av arbetet inte kommer fram. Utövarnas upplevelse är naturligtvis viktig 

för arbetets utformning, varför vi företog oss denna studie, samtidigt är ett gott resultat i detta 

arbete avhängigt klienternas deltagande. En undersökning av klienternas upplevelse av 

arbetssättet skulle vara intressant som komplement till denna studie, för att se om den 

upplevelse som förmedlas av de professionella delas av klienterna. 

 

En annan aspekt värd att undersöka är de ekonomiska faktorerna kring arbetet; vilka kostnader 

kan förebyggas genom arbetet och vilka besparingar innebär det? Att undersöka saker som ökad 

skolnärvaro för ungdomarna exempelvis, eller klientens benägenhet att hålla planerade 

mötestider. Om insatsen innebär att andra insatser kan effektiviseras eller till och med undvikas 

innebär det möjligen att den kostnad som insatsen utgör täcks upp av den mängd resurser som 

investeras i tjänsten i fråga, varpå man i sådana fall skulle kunna se tjänsten som 

självförsörjande. 

 

Slutligen föreslår vi en studie riktad mot resultatet, där man tittar på klienternas behov av sociala 

insatser efter det att klienterna lämnat detta arbetssätt, deras förmåga att fungera självständigt i 

samhället. Detta kan innefatta att man undersöker aktivitet på arbetsmarknaden, skolnärvaro 

eller huruvida erhållandet av sociala insatser påverkas. Även om dylika studier har bedrivits 

tidigare, finns det en poäng med att undersöka detta i en svensk kontext för att se hur 

arbetssättets implementering gör sig i den svenska välfärdens organisation. 
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