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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan socialarbetaren och det sociala 

arbetet. Detta görs utifrån fem pensionerade socialarbetares egna berättelser från sitt yrkesliv. 

Kritiska händelser och situationer som socialarbetaren sett som betydelsefulla har stått i 

fokus, samt hur dessa händelser och situationer har påverkat yrkesidentiteten och synen på sig 

själv. Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och utgår från en narrativ forskningsmetod 

med inslag av Critical Incident metoden. Studien vilar på en fenomenologisk 

tolkningstradition. Resultatet visar att socialarbetaren i olika utsträckning utvecklar strategier 

och förhållningssätt för att möta, hantera samt fungera i det sociala arbetet. Dessa strategier 

och förhållningssätt presenteras i studiens analysdel utifrån fyra idealtyper; Den Krigande, 

Trädgårdsmästaren, Den Distanserade samt Den Sörjande. 
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Inledning och problemformulering 
Det sociala arbetet och dess arbetsfält sträcker sig över flera kunskapsområden och dess 

utformning och funktion får ofta avgörande konsekvenser för människors liv.  

 Som en del av kunskapsbildandet kring detta finns det idag många studier som utgår ifrån 

ett klientperspektiv. Det kan röra sig om att undersöka hur klienter upplever sig ha blivit 

bemötta i olika situationer, huruvida de saknar stöd i sin vardag eller i vilken omfattning de 

anser sig kunna bruka inflytande över sin egen livssituation. Vi anser att dylika studier är 

betydelsefulla för att belysa vissa aspekter av det sociala arbetet. I denna studie har vi dock 

valt att betrakta det sociala arbetet utifrån ett annat perspektiv; Socialarbetarens. 

  När vi söker forskning kring socialarbetarens upplevelse av, och berättelser från det sociala 

arbetet hittar vi förvånansvärt få studier som utgår ifrån dennes erfarenheter från det konkreta 

sociala arbetet. Denna glesa kunskapstillgång ser vi som problematisk. Vi menar att det finns 

ett behov av mer kunskap byggd på socialarbetarens egna upplevelser, berättelser och 

erfarenheter från det sociala arbetet. Vi anser vidare att det behövs kunskap om hur det sociala 

arbetet faktiskt är beskaffat och vilka faktorer som är med och samspelar i det sociala arbetets 

själva existens. All den erfarenhet som finns hos den socialarbetare som per definition besitter 

den största erfarenheten av alla, den pensionerade, menar vi bör lyftas fram. Det är denna 

grupp som utifrån ålder och verksamma år inom professionen kan ge den bredaste inblicken i 

det sociala arbetet sett ur ett livsloppsperspektiv. Att det är så svårt att i forskning få tillgång 

till socialarbetarens erfarenheter, berättelser och perspektiv är själva grunden till denna studie. 

Vi ämnar undersöka hur socialarbetare själva berättar om sitt arbete, vilka situationer som 

socialarbetaren kan tänkas hamna i, och hur dessa kan påverka yrkesidentiteten och i 

förlängningen även synen på sig själv. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan socialarbetaren och det sociala 

arbetet, för att se om och i så fall hur socialarbetaren påverkas av detta. 

Frågeställningar 
1. Hur ser socialarbetaren på det sociala arbetets innebörder och mening? 

2. Hur berättar socialarbetaren om det sociala arbetet? 

3. Hur formar det sociala arbetet socialarbetarens identitet och självbild?
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Studiens disposition  
Studiens övergripliga upplägg: Först presenteras en inledning till vår studie samt en 

problemformulering. Näst följer ett metodavsnitt i vilken vi ämnar förklara hur vi genomfört 

studien samt val av tillvägagångssätt. Efter det presenteras de teoretiska perspektiv och den 

litteratur vi använt oss av i vår analys. Sedan presenteras vårt resultat följt av en kort 

reflektion kring detta resultat. Näst presenterar vi analysen vilken vi kopplar till tidigare 

presenterade teoretiska perspektiv samt den tidigare presenterade litteraturen. Bilagor i 

nummerordning samt slutligen en lista över de referenser vi använt oss av i vår studie avslutar 

detta arbete. 

Bilagor 
Det bilagor vi bifogar är: 1) Informationsbrevet som vi via mail skickat till respondenterna 

inför intervjun, 2) Samtyckesbrevet som respondenterna fått skriva på inför intervjun, 3) 

Intervjuguiden vi utgått från i intervjun samt 4) ”Vem skrev vad” – en detaljerad lista över 

vem som författat vad. 

Metod 

Inledning  
Studien är kvalitativ med en induktiv ansats. Vi har använt oss av en narrativ metod med 

inslag av Critical Incident metoden. Vi utgår ifrån en fenomenologisk tolkningstradition. Ett 

grepp som genomsyrat hela arbetet är att vi utifrån vår induktiva ansats systematiskt försökt 

arbeta steg för steg med empirin, där ett steg lett till nästa. 

Narrativ metod  

Berättelser är ett medel som vi använder oss av för att återskapa och tala om händelser i det förflutna och 
vi formulerar på olika sätt det som utgör vår historia. Våra identiteter formas av hur vi berättar om oss 
själva eller kanske bättre, vår identitet är en berättelse (Larsson m.fl. (2008) s.31) 

Det är berättelsen man vill åt med hjälp av en narrativ forskningsmetod. Inom den narrativa 

forskningstraditionen finns olika strategier för att komma åt denna berättelse. Riessman och 

Quinney menar att alla narrativa strategier på olika sätt beskriver sekvenser och 

konsekvenser. Berättaren väljer ut sekvenser och lyssnaren analyserar hur dessa sekvenser 

berättas och vad som ingår i berättelsen. Bruner förtydligar detta och menar att det är i 

interaktionen mellan berättaren och lyssnaren som berättaren får kunskap om sig själv och 

formar sin identitet (Larsson m.fl. s.30-32). Riessman menar att kärnan i den narrativa 

analysen är att tolka. ”Det handlar om att systematiskt tolka andra människors tolkningar av 
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sig själva och sin sociala värld” (Johansson (2005) s.27). Hon menar vidare att den narrativa 

metoden lämpar sig väl till att både studera berättelser utifrån ett livsloppsperspektiv och att 

studera berättelser mer tydligt avgränsat vad gäller inramning och handling. Oavsett ansats 

menar Reissman att forskare delar antagandet om att berättandet struktureras utifrån att en 

handling följer på nästa handling. Dessa handlingar bygger på hur berättaren återskapar sina 

livshändelser (Larsson m.fl. 59-61). Larsson m.fl. (a.a.) menar att den narrativa 

forskningsmetoden kan skapa möjligheter att inom det sociala arbetet bygga kunskap om hur 

klienten konstruerar och omkonstruerar sin självbild samt hur socialarbetaren porträtterar sina 

klienter (a.a. s.34).  

Critical Incident metoden 
Upphovsmannen till Critical Incident metoden är John C. Flanagan som var ledare för 

Amerikanska flygvapnets psykologiska verksamhet under andra världskriget (Andersson & 

Nilson, 1966). Flanagan (1954) beskriver själv i sin artikel ”The Critical Incident Technique” 

hur idén till metoden härstammar från arbetet med att sätta ihop en trupp till det Amerikanska 

flygvapnet kring 1941. 

 Grundtanken med arbetet var att se hur bra rekryterna hanterade olika kritiska händelser 

som kunde tänkas inträffa i arbetet som piloter. I efterhand fick de frågor kring hur de 

hanterat situationerna, varför gjort som de gjort och om de hade velat gör om något på ett 

annorlunda sätt. Utifrån hur rekryterna hanterat de kritiska händelserna samt hur de svarade 

på följdfrågorna kunde sedan deras duglighet bedömas. Tanken med hela arbetet var att 

utveckla en metod för att kunna sätta fingret på de egenskaper som var eftersträvansvärda hos 

de ansökande, och utifrån vetenskapliga grunder kunna göra en korrekt bedömning av sitt 

urval. 

  Under åren har metoden använts i flera olika vetenskapliga sammanhang och i väldigt 

olika studier. Man kan säga att den idag har utvecklats till en heltäckande forskningsmetod 

som huvudsakligen består av fyra steg: planeringsskedet, datainsamlingen, analysen av data 

och redovisning av resultatet. Dessa fyra steg återkommer idag i de flesta kvalitativa studier 

men enligt ursprungsmetoden skall stegen genomföras utifrån specifika bestämmelser. 

Exempelvis finns det ett slags kriteriemall för huruvida en händelse bör betraktas som kritisk 

eller inte. Denna studie följer dock inte detta ursprungliga upplägg varför en redogörelse för 

användningen av metoden nu följer.
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Vår studies genomförande 
Denna studie har fokuserat på hur respondenterna själva berättar om sitt yrkesliv, därför vilar 

studien i grunden på en narrativ forskningsmetod. Vi har också varit intresserade av att 

undersöka hur kritiska händelser och situationer påverkat respondenterna. Därför har parallellt 

med den narrativa metoden också Critical Incident metoden använts. Critical Incident 

metoden har tjänat två syften; som ett verktyg att locka fram och fånga berättelser under 

intervjun samt att genom kritiska händelser ge en konkret inblick i det praktiska sociala 

arbetet. Metoden har funnits med från planeringsstadiet fram till redovisningen av studiens 

resultat. Den har påverkat utformningen av intervjuguiden, legat till grund för frågor under 

intervjuerna samt påverkat utformningen av tematiseringen och presentationen av vår empiri. 

Som tidigare nämnts användes metoden ursprungligen för att utvärdera hur personer handlat i 

kritiska situationer och således deras lämplighet för specifika yrken. Då vi använt metoden 

som ett sätt att få inblick i det dagliga praktiska sociala arbetet och inte på något vis har varit 

intresserade av att utvärdera respondentens handlande har vi fått lov att anpassa tekniken 

något utifrån studiens syfte. Vi har samtalat utifrån respondentens handlande i specifika 

situationer men har varit noga med att klargöra för respondenten innan intervjun att skälet 

varit att skapa en inblick i arbetet samt en förståelse för socialarbetarens handlingsutrymme. 

Vi har också varit noga med att inte ställa följdfrågor utifrån Critical Incident metoden de 

gånger vi upplevt att dessa frågor på något sätt hämmat respondentens berättande. 

Datainsamling 

Litteratursökning 
Tidigt i uppsatsarbetet gjorde vi litteratursökningar på Libris, DiVa och även på Stockholms 

Universitetsbibliotek. Då vår studie har haft som syfte att undersöka samspelet mellan 

socialarbetare och det sociala arbetet i Sverige har vi i samråd med vår handledare valt att 

begränsa litteratursökningen till svenska sökord. Detta pågrund av att det sociala arbetets 

organisering ser olika ut i olika länder. De sökord vi använde var; socialarbetare, socialt 

arbete, pensionerade socialarbetare, narrativa studier, narrativa metoder, livslopp samt 

livsberättelser. Vid sökningar av dessa ord separat fick vi många träffar medan vi fick få eller 

inga träffar alls då vi kombinerade flera av dessa sökord (exempelvis socialt 

arbete+livsberättelser eller narrativa metoder+pensionerade socialarbetare). Det var svårt att 

i detta skede av processen veta vilken litteratur som utifrån vår studie var av vikt. Vi såg 

också stora problem med att, utifrån vår tanke om en strikt induktiv ansats, börja med att ta 
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del av andras studier och tolkningar. Vi såg en risk i att bli alltför påverkade inför vårt eget 

materialinsamlande. Därför valde vi att avvakta med att söka ytterligare litteratur tills vi själva 

samlat in material och haft möjlighet att forma en egen uppfattning om detta.  

 Vårt val har således inneburit att vi samlat in materialet, genom diskussioner skapat oss en 

egen uppfattning om detta samt genomfört ett analysarbete utan att färgas eller riktas allt för 

mycket av andra studier. Efter detta har vi sökt litteratur som vi utifrån det insamlade 

materialet funnit relevant. Den litteratur vi har sökt angränsar till olika delar av vårt material. 

Exempelvis litteratur som på olika sätt belyser socialarbetare eller socialt arbete generellt, 

samt mer övergripande teoretisk litteratur som behandlar psykologiska eller sociologiska 

processer kring mänskliga möten.   

Urval 
Vi har i vår studie använt oss av ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) menar att det 

utifrån tid och resurser är rimligt att forskaren väljer det alternativ som hon anser vara det 

mest fördelaktiga (a.a, s. 39). Vi fick kontakt med våra fem respondenter genom två personer 

i vår klass. Kriterier för medverkan har varit att respondenterna ska ha varit yrkesverksamma 

inom social arbete samt gått i pension. Respondentens ålder har varit av stor vikt då vi har 

varit intresserade av deras erfarenheter utifrån ett livsloppsperspektiv. Att respondenterna har 

varit pensionärer var också viktigt för att undvika en eventuell lojalitetskonflikt till 

arbetsgivaren eller arbetsplatsen då det skulle ha kunnat påverka respondentens berättande. En 

av fem respondenter har varit yrkesverksam några timmar i veckan, dock inte längre ute på 

fältet. Vi menar att detta inte har påverkat resultatet då respondenten i stort sett själv väljer 

tjänstgöringens omfattning och således i stor utsträckning arbetar på egna villkor. Vi har i 

urvalsprocessen sökt respondenter som på något sätt arbetat med det Hare definierar som 

socialt arbete: 

The social work profession promotes social change, problem-solving in human relationships, and the 
empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behaviour and 
social systems, social work intervenes at the point where people interact with their environments. The 
principles of human rights and social justice are fundamental to social work. (Hare, 2004) 

 
Ett citat som är hämtat ur Gunbritt Sandströms bok ”Att vara socionom” (2010) (s.36). 

Genomförande av intervjuer och transkribering 
Vi har i detta arbete intervjuat fem personer. Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev 

ut till respondenterna. De fick i förväg också i uppgift att tänka ut både positiva och negativa 

händelser och situationer som präglat dem som socialarbetare. Respondenterna har själva fått 
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bestämma tid och plats för intervjuns genomförande. Vi har utgått ifrån en intervjuguide. 

Denna guide har utformats utifrån studiens frågeställningar och syfte. Både öppna och mer 

slutna frågor har använts (Bryman (2010) s. 419-426). De slutna frågorna har utgått ifrån 

Critical Incident metoden. Syftet med detta har varit att skapa en inblick i specifika 

situationer; vad som hände, hur respondenten reagerade och agerade samt hur situationen 

löste sig. De öppna frågorna har mer inbjudit respondenten att på olika sätt reflektera över hur 
händelsen påverkat denne i sin professionella utveckling. Med hjälp av intervjuguiden kunde 

vi pendla mellan dåtid (händelsen) och nutid (respondenten blickar tillbaka på händelsen). Vi 

försökte under intervjuerna att ha en flexibilitet mellan de öppna och mer slutna frågorna 

(Bryman (a.a.). s. 430). Under intervjuerna lyssnade vi på det respondenten berättade, men vi 

noterade också de gånger de tvekande eller försökte undvika ett ämne (Larsson m.fl. s.157-

158). Vi förde över det inspelade materialet från vår Iphone till dator och transkriberade 

materialet. Vi har varit noga med att transkribera alla ord, dock inte hostningar.  

Bearbetning av data 

Kategorisering  
Efter att materialet transkriberats sökte vi efter återkommande teman i den insamlade empirin. 

Utifrån Lieblich m.fl. modell för kategorisering och organisering av narrativa berättelser kan 

sägas att vi använt oss av en mix av tre av hennes fyra positioner. Vi har tittat på berättelsens 

helhet utifrån både innehåll och form. Vi har också parallellt använt oss av det hon benämner 

som en kategorisering av innehållet vilket på många sätt liknar en traditionell innehållsanalys 

(Larsson m.fl. s.187-188). Vi har alltså fokuserat på hela livsberättelsen men även gått in och 

tittat på hur olika strukturer och betydelsefulla episoder påverkat respondenten.  

 Under intervjuerna och i arbetet med att kategorisera materialet var det också viktigt att 

bestämma vilket förhållningssätt vi skulle ta till det berättade. Vi har utgått både ifrån en 

fenomenologisk strategi och en teoretisk perspektivtolkande strategi. Detta innebär att vi både 

haft tilltro till respondentens tolkning av sin berättelse, och i analysen haft möjlighet att ställa 

oss kritiska till det sagda utifrån olika teoretiska perspektiv (Larsson m.fl. s. 446-448). Vi 

menar dock precis som Widdershoven att det är omöjligt att inte tolka, söka efter luckor och 

kritiskt fundera kring materialet under arbetets gång, en process vi menar har varit viktig i vår 

strävan att förstå materialet. Vi har således under arbetet fram till analysen arbetat utifrån en 

fenomenologisk strategi för att i slutet av analysen övergå till att titta på våra tolkningar och 

reflektioner mer kritiskt utifrån teori och litteratur. Detta skulle utifrån Larsson m.fl. (2008)  

kunna ses som en abduktivt präglad studie.   
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 Med hjälp av Liblich m.fl. modell och strategi utformades fyra teman som byggde på olika 

händelser respondenterna berättat om. Dessa har vi kallat för händelseteman. Teman som 

ingår i händelseteman är; Historiskt/strukturellt betydelsefulla händelser, Hot och våld, 

Triumfer och positiva händelser samt Nederlag och negativa händelser. För att inte tappa alla 

övriga berättelser som vi ansåg vara intressanta utifrån syftet, men som inte direkt gick att 

koppla till ett händelsetema, skapade vi ytterligare fyra teman. Dessa har vi kallat för 

generella teman. Teman som ingår i generella teman är; Drivkraft och ideologi, Hur 

respondenterna pratar om och förhåller sig till: Sig själv, Klienten samt Socialarbetaren och 

det sociala arbetet. Alla teman har oundvikligen tolkats fram av oss. Dock har vi strävat efter 

att ligga nära vårt material och försökt undvika egna tolkningar utifrån det berättade, vad 

gäller kategoriseringen. Om respondenten exempelvis inte uttryckligen pratat om sig själv, 

har vi heller inte placerat denna berättelse under temat ”Hur respondenten pratar om sig 

själv”.  

Analytisk strategi 
Anthony Giddens menar att en idealtyp är:  

…begreppsliga eller analytiska modeller som kan utnyttjas som verktyg för att förstå världen. I 
verkligheten finns det knappast några idealtyper, oftast är bara några av deras attribut aktuella. Dessa 
hypotetiska konstruktioner kan emellertid vara mycket användbara, eftersom varje verklig situation kan 
förstås genom en jämförelse med dess idealtyp. På så sätt kan idealtyperna fungera som fasta 
referenspunkter. (Giddens, 2007)  

Giddens menar vidare att en idealtyp inte handlar om ideal i den bemärkelsen som något att 

sträva efter eller att se som ett föredöme. Utan istället något som uttrycker ett slags ”renaste 

form” av en företeelse (a.a. s.36). Per Månson utvecklar detta och beskriver att Webers 

idealtyper främst är ett verktyg för att ”…förstå meningen i ett socialt handlande och 

därigenom klargöra orsakerna till dess förlopp och verkningar” (Månson, 2003).  

Valet att i vår analys använda oss av idealtyper som analysverktyg har fungerat som en 

strävan att ”renodla” och ”lyfta upp” de strategier och förhållningssätt vi via vår empiri 

kunnat se att de intervjuade socialarbetarna i olika grad har utvecklat och använts sig av i 

mötet med det sociala arbetet.  De utarbetade idealtyperna i studiens analys kan vidare ses 

som en analytisk modell vars syfte varit att utifrån ett slags ”renaste form” ge en bild av hur 

det sociala arbetet påverkat socialarbetaren. Skapandet av denna analysmodell har utgått ifrån 

Max Webers tankar kring ”Idealtyper” och har arbetats fram med hjälp av Anthony Giddens 

(2007) och Pär Månsons (2003) idéer om idealtyper som analysverktyg.  
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 De utarbetade idealtyperna har skapat en möjlighet att utifrån studiens syfte på ett 

mångsidigt sätt ge en bild av hur det sociala arbetet kan påverka socialarbetaren och vice 

versa, och vad det i förlängningen kan göra med socialarbetarens identitet och självbild.  

Resultatets upplägg 
Som ett led i vår strävan att ligga nära materialet, och skapa en transparens bortom onödiga 

tolkningar har vi i så stor utsträckning som möjligt försökt presentera empirin i sin ”rena” 

form. Tanken med detta har också varit att läsaren i så stor utsträckning som möjligt ska 

kunna ta del av respondentens berättelse och inte vår tolkning av respondentens berättelse. Vi 

har valt att presentera en respondent i taget med förhoppningen att detta ska hjälpa att måla 

porträttet av respektive respondent samt att skapa förutsättningar för att läsaren ska få en 

överblick över arbetet. Då vi i intervjuerna sökt efter kritiska händelser och betydelsefulla 

situationer och utifrån dessa händelser sedan skapat olika teman, ville vi i resultatet återge en 

händelse under varje händelsetema i dess ”orörda” form. Vi har av utrymmesskäl summerat 

händelsen men sedan återgett respondentens reflektion i form av citat. På detta sätt ville vi 

skapa en maximal inblick i det konkreta sociala arbetet hand i hand med respondentens egna 

tankar kring händelsen. Under intervjuerna fick vi ta del av många berättelser kring samma 

tema. För att inte tappa alla dessa berättelser och i förlängningen den kunskap de kunde ge oss 

valde vi även att summera det respondenten i övrigt sagt om respektive tema.  

Upplägg av reflektion kring resultatet   
Efter att ha presenterat en respondent i taget togs under reflektion kring resultatet nästa steg i 

processen. Vi sammanförde för första gången respondenterna och summerade det vi ansett 

som det mest kärnfulla under respektive tema. Vi gav också vår reflektion kring resultatet för 

varje tema.  

Analysens upplägg 
Efter att ha summerat och reflekterat kring varje tema fick vi för första gången en överblick 

över alla respondenterna tillsammans. Vi kunde nu utifrån det respondenterna uttryckt kring 

varje händelsetema och generellt tema samt våra reflektioner kring detta, skapa fyra 

idealtyper. Efter att dessa skapats övergick vi från en fenomenologisk strategi till den 

teoretiskt perspektivtolkande strategin och satte utifrån vår induktiva ansats den tolkade 

empirin i en teoretisk referensram. 
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Validitet och Reliabilitet 
Bryman (2001) delar upp validitet i extern och intern där den förstnämnda handlar om 

möjligheten att utifrån sina resultat kunna uttala sig om andra sociala miljöer och situationer 

(a.a. s.257). Detta är inte något vi ämnat göra. Det finns en problematik i att prata om extern 

validitet när det gäller kvalitativa studier och man skulle istället kunna prata om överförbarhet 

(Denscombe (2009). s.382). Det skulle innebära möjligheten att jämföra resultatet i en studie 

med en liknande studies förväntade resultat. Vi anser utifrån detta resonemang att det är 

sannolikt att våra resultat skulle kunna överföras till andra liknande fall. Den interna 

validiteten innebär hur väl studiens resultat överensstämmer med det man ämnat studera. I 

följande stycke beskriver vi de val vi gjort för att öka validiteten samt reliabiliteten för vår 

studie, vilket presenteras allra sist.  

 Larson m.fl. (2008) hänvisar till Marsh m.fl (1978) som beskriver intern och extern 

validitet i narrativa studier generellt:  

En narrativ strategi skapar i regel goda förutsättningar för en god intern validitet eftersom vi kan få 
informationsrika och ”täta beskrivningar” av intervjupersonens upplevelser och erfarenheter. Vi kan 
däremot inte veta hur pass typiska sådana typer av informationsrika berättelser kan vara, den externa 
validiteten är låg (a.a. s.41) 

Utifrån detta har vi inte strävat efter en extern validitet, däremot anser vi att vi uppnått en hög 

intern sådan. Vissa av de val vi presenterat ovan (se genomförande av intervju och 

transkribering) har gjorts just i denna strävan. Några särskilda faktorer som vi anser stärker 

den interna validiteten är valet att använda en abduktiv strategi. Detta har konkret inneburit att 

vi med hjälp av en godtrogen hermeneutisk strategi har kunnat ge läsaren möjlighet att ta del 

av resultatet i en tämligen ”ren” form, för att sedan analysera materialet utifrån teoretiska 

perspektiv med hjälp av en kritisk hermeneutisk strategi. Vi har också medvetet valt att 

presentera en omfattande del av intervjuerna i form av långa citat. Detta kan ha upplevts 

tröttande för läsaren men är samtidigt ett adekvat sätt att låta läsaren forma sin egen 

uppfattning av hur respondenterna har berättat sina berättelser (Larson & Lilja, a.a. s.449-

450). De långa citaten har också bidragit till en metodologisk genomskinlighet som har hjälpt 

oss att hantera vad som annars kan bli ett problem i kvalitativa studier, nämligen svårigheten 

att se hur analysarbetet av materialet har gjorts (a.a. s.130).    

 Reliabilitet har att göra med studiens pålitlighet och påvisar betydelsen av att det tydligt 

framgår hur studien är genomförd (Denscombe, 2009, s.381). För att andra skall ha möjlighet 

att genomföra studien på ett likadant sätt är det viktigt att alla val och beslut som tagits 
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presenteras på ett transparent sätt. Utifrån ovan presenterade val anser vi att studien har en 

hög reliabilitet, eller pålitlighet.  

Metodproblem 
Det bör nämnas att vår intention har varit att koppla analysen till en större mängd tidigare 

forskning, men att vi på grund av tidsbrist inte hunnit detta. Det kan dock ha bidragit till att vi 

kunnat föra en något djupare diskussion kring den litteratur vi hunnit sätta oss in i.   

Etiska överväganden 
Vi har i vår uppsats tillämpat Vetenskapsrådets riktlinjer kring etiska aspekter utifrån 

dokumentet ”Vad är god forskningsed”. Vi har tydligt beskrivit studiens syfte och utformning 

för respondenterna. Vi har också både i utsänt informationsbrev samt per telefon informerat 

om att respondenten när som helst under denna process kunnat avsäga sig sin medverkan. Vi 

har också varit noga med att tala om att vi hanterat deras personuppgifter konfidentiellt, samt 

att deras data kommer att förstöras efter att arbetet slutförts. Alla har fått underteckna ett 

samtyckesbrev som innan intervjun blivit tillsänt dem.  

 Vi har tydligt informerat alla respondenter inför intervjun om att vi inte varit intresserade 

av att utvärdera dem som socialarbetare även om vissa av frågorna eventuellt skulle kunna 

tolkas så, frågor som skulle kunna tänkas väcka känslomässiga minnen hos respondenten. 

Dock har vi varit noga med att både innan och i samband med intervjun påtalat att det är de 

själva som styr vad de vill berätta för oss. Vi har kring detta förhållit oss respektfullt under 

intervjun. Vi har valt att anonymisera alla respondenter i uppsatsen, även om flera av dem 

uttryckte att det inte var nödvändigt.  
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Teoretiska perspektiv, litteratur samt tidigare forskning 

Inledning  
Vår teoretiska förankring grundar sig huvudsakligen på Erving Goffmans (2009) bok ”Jaget 

och maskerna”, samt diverse litteratur som behandlar andra vetenskapsteoretiska synsätt eller 

nyckelbegrepp som vi anser tydligt angränsar till Goffmans resonemang. Exempelvis kopplar 

vi vår analys till Anthony Giddens (2007) som i sin bok ”Sociologi” beskriver symbolisk 

interaktionism. I vår analys diskuterar vi också vårt material utifrån Karl-Erik Lundgrens 

(1984) forskningsrapport ”Ur tystnaden”. Syftet med denna genomgång av teoretiska 

perspektiv, aktuell litteratur samt tidigare forskning är att läsaren ska få förkunskap inför vår 

analys.  

Teoretiska perspektiv 

Erving Goffman ”Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets dramatik” 
Huvuddragen i Goffmans (2009) teori bygger på hur han liknar socialt interaktion vid en 

teaterscen. En huvudsaklig utgångspunkt för hela Goffmans resonemang är att vi människor 

formas till sociala varelser genom själva interaktionen samt hur en människas identitet formas 

i, men också ständigt rekonstrueras i samspelet med andra människor. Det bör alltså 

förtydligas hur Goffman menar att identiteten eller det sociala samspelet inte är något statiskt 

eller förutbestämt även om vissa begrepp vi snart skall presentera påvisar hur olika människor 

kan ha olika förutsättningar i utvecklingen av detta sociala samspel. 

 Innan vi beskriver begreppen som har att göra med den specifika interaktionen i sig bör vi 

nämna begreppet inramning, vilket helt enkelt har att göra med den fysiska platsen där mötet 

eller samspelet äger rum. Om vi exempelvis utgår från hur en klient och en socialarbetare 

möts på ett lyxigt kontor alternativt i klientens hem anser vi det självklart kunna påverka de 

båda individernas inställning till den andre. 

 Goffman menar att interaktionen mellan människor innebär en ständig aktivitet mellan 

individerna, denna aktivitet benämner han som ordet framträdande. I denna aktiva interaktion 

finns enligt Goffman tre typer av nyckelroller; den agerande, publiken samt de utomstående. 

Individen kan delvis vara medveten om sin roll som exempelvis den agerande, men till stor 

del ”spelar” hon den även omedvetet. Den agerande och publiken är roller som 

parallellexisterar inom individen, vilket innebär att om två individer möts tar de båda dessa 

roller i ett slags växelverkan. Den utomstående hänvisar till individer som inte är närvarande i 

själva mötet. Om vi exempelvis ser ett möte mellan en socialarbetare och hennes klient, skulle 

båda dessa växla mellan att vara den agerande och publik, medan den utomstående 
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exempelvis skulle kunna vara någon närstående till klienten eller klientens läkare. Den 

utomstående kan påverka mötet men kan således inte ha en aktiv roll i interaktionen.  

 Den agerande rollen åsyftar hur de båda individerna presenterar en fasad inför den andre. 

Goffman beskriver begreppet fasad i följande citat: 

Det kan vara lämpligt att som fasad beteckna den del av individens framträdande som regelbundet 
fungerar som ett allmänt och fastställt sätt för att definiera situationen för de personer som observerar 
framträdandet. Fasaden är alltså den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet 
används av individen under hans framträdande. (a.a. s.28)   

Fasaden bygger på olika faktorer som tillsammans bidrar till helhetsintrycket av den agerande 

individen såsom: kön, ålder, längd, storlek, hudfärg, kroppsspråk, kläder och så vidare, men 

även individens samhällsposition. Goffman delar upp fasaden i flera delar och nämner bland 

annat manér, vilket hänvisar till de stimuli som ger publiken information om hur den 

agerande ämnar spela sin roll. Vi tolkar det som att man kan likna manér vid en typ av 

”attityd” som den agerande uppvisar. Goffman nämner exempelvis ett överlägset, aggressivt 

eller saktmodigt, undflyende manér (a.a. s.30).    

 Publiken åsyftar den som tolkar detta helhetsintryck, den som betraktar den agerandes 

framställning i framträdandet. Publiken tolkar denna framställning delvis utifrån sina tidigare 

erfarenheter av liknande framställningar hon mött, men hon söker också efter ledtrådar i detta 

helhetsintryck för att kunna förstå, tolka eller förklara situationen för sig själv, vilket Goffman 

benämner som att definiera situationen. Under samspelets gång samlar båda individerna (i 

rollen som publik) på sig mer information om den andre vilket innebär att de båda måste 

omdefiniera situationen kontinuerligt. Det är dock viktigt för dem båda att i rollen som den 

agerande vara försiktig eftersom publikens uppfattning är extremt betydelsefull för hur de kan 

fortsätta sitt agerande. Detta är en av de grundläggande tankarna i Goffmans teori, att det 

sociala samspelet består av flera parallella processer mellan och inom de inblandade 

individerna. Här nämns också en särskilt betydelsefull poäng, nämligen hur den agerande är 

starkt beroende av den reaktion hon får från publiken. Av reaktionen kan den agerande utläsa 

om hon uppfattas som hon själv trott, men också huruvida publiken tycks uppfatta henne som 

hon själv önskat. En viktig del i Goffmans resonemang kretsar just kring vilken betydelse det 

har för en individ att få reaktioner som bekräftar den bild hon själv har av sig själv. På detta 

sätt har alltså publiken en relativt stor del i den agerandes framträdande. (referens!?)  

 Ett annat begrepp som Goffman presenterar är social disciplin, vilket har att göra med 

individens förmåga att kontrollera sina impulser och känslor i det sociala spelet. Goffman 

nämner som konkret exempel hur individen kan ha en dramaturgisk disciplin och 
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självbehärskning genom att kunna kontrollera sin röst och sina ansiktsuttryck (a.a. s.188ff). 

Detta angränsar till något slags självreflektion hos individen, något som Goffman behandlar 

mer i genomgången av hur den agerande kan vara uppriktig eller cynisk: 

När individen inte tror på sitt eget agerande och inte har något djupare intresse för sina åhörares 
uppfattningar kan vi beteckna honom som ’cynisk’ och reservera beteckningen ’uppriktig’ för individer 
som tror på det intryck som skapas av deras framträdande eller agerande. (a.a. s.25) 

Goffman tillägger också att den cyniskes medvetna ”lögner” mot publiken inte per automatik 

är av ondo, det kan exempelvis vara något hon medvetet gör för att gagna publiken själv, eller 

för att tjäna något bakomliggande syfte. Av detta kan man se hur den uppriktige inte har 

samma möjlighet som den cyniske att kunna distansera sig till sitt eget rolltagande. Den 

cyniske kan på detta sätt se sig själv utifrån samt separera rollen och sitt eget ”jag”. 

 Goffman skriver också om hur den roll en individ gestaltar i allmänhet betraktas som 

identisk med denne individs ”jag”. Goffman menar att detta ”jag” precis som den roll 

individen gestaltar är en produkt av den scen som spelas upp. Goffman skriver: 

I den här rapporten har det framställda jaget betraktats som ett slags image, en föreställningsbild, i 
allmänhet en aktningsvärd sådan, som individen i sitt framträdande på scenen och i sin rollgestaltning på 
ett effektivt sätt försöker förmå andra att göra sig av honom. Medan den bilden hålls vid liv visavi 
individen, så att han tillskrivs ett jag, så härleder sig emellertid själva det jaget inte från dess innehavare 
utan från hela scenen för hans aktivitet. En på riktigt sätt iscensatt och framställd scen får publiken att 
tillerkänna en rollgestalt ett jag, men det tillerkännandet – det jaget – är en produkt av en scen som spelas 
upp och är inte en orsak till den. Jaget som en framställd rollgestaltning är alltså inte ett organiskt ting 
som är lokaliserat till ett specifikt ställe och vars fundamentala öde är att födas, mogna och dö, utan det är 
en dramatisk effekt som uppstår ur en scen som visas upp, och allt hänger på om det kommer att anses 
trovärdigt eller väcka misstro. (a.a. s. 218) 

Utifrån detta menar Goffman således att vissa faktorer så som kön, ålder, utseende, 

kroppsspråk och social status påverkar mötet och hur de involverade individerna spelar sina 

roller och således hur konstruktionen av samspelet utvecklas. Men som citatet ovan antyder 

påpekar han också hur dessa roller och det ”jag” som konstrueras i samspelet inte är något 

annat än produkter av just samspelet. På detta sätt visar han åter igen hur interaktionen så att 

säga ”rekonstruerar sig själv”. Ofta tror man att den roll som individen gestaltar är individens 

framställda jag, medan Goffman att jaget alltså härstammar från den scen, det möte där 

aktivitet spelas upp.  
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Litteratur och tidigare forskning  

Karl-Erik Lundgren ”Ur tystnaden – Om den moraliska karriären i det sociala arbetet” 

När våra förväntningar inte stämmer med verkligheten, när våra visioner inte tycks möjliga att nå, är 
besvikelsen nära. Kanske är den oundviklig. Frågan är: hur hanterar vi den, stelnar vi i våra försvar eller 
tar vi oss ”ur tystnaden? 

Citatet är hämtat ur boken ”Ur tystnaden” vilken även utgjorde den femte och sista rapporten i 

Socialstyrelsens projekt Sociala Metoder. Forskningsrapporten handlar om den moraliska 

karriären i det sociala arbetet, något Lundgren försöker fånga genom djupintervjuer med två 

socialarbetare. Lundgren lutar sin forskning och dess förklaringsmodeller till stor del på 

objektrelationsteorin och den psykodynamiska teorin (Lundgren, 1984, s. 11-12). Att utforska 

relationen mellan tidiga barndomserfarenheter och den moraliska karriären menar Lundgren 

är av vikt. Lundgren menar att ”tystnaden” uppstår då det utsatta barnet förvägras att 

artikulera och uttala sina reaktioner på det som inträffar i relation till denne själv, vilket får till 

följd att händelsen blir obearbetad. Man kan säga att tystnadens ögonblick som Lundgren 

beskriver infinner sig i brytpunkten mellan att kämpa för sig själv och att ge upp och ändra 

perspektiv (a.a. s. 13-14). Det är då barnet tvingas se på den onde föräldern som den gode 

föräldern för att tillförsäkra sig kärlek. Ju mer barnet behöver kontrollera sina känslor för att 

få kärlek ju mer främmande blir barnet för sina egna känslor och såldes sitt sanna jag. 

Lundgren menar att detta sedan följer oss i livet och att motiven i det sociala arbetet utgår 

ifrån två önskningar; att upprätthålla beroendet till sina föräldrar för att tillförsäkra sig kärlek, 

samtidigt som socialarbetaren genom identifikation och kamp för klienten söker upprättelse 

för att bli fri (a.a. s. 86). Socialarbetaren kommer enligt Lundgren fortsätta möta ”tysta 

ögonblick”, ögonblick då individen utplånar sig själv. För att kunna hantera dessa menar 

Lundgren att socialarbetaren behöver kunna titta på sig själv objektivt, hitta sina egna uttryck 

samt leva sitt livsprojekt. Nyckeln till detta är att socialarbetaren lär sig bejaka sin inre värld 

istället för att sträva efter en yttre anpassning (Lundgren, 1984, s. 11-16).  

 Lundgren beskriver att för att kunna hantera de återkommande besvikelser en 

socialarbetare upplever utvecklar denne olika överlevnadsstrategier. Dessa 

överlevnadsstrategier kan enligt Lundgren identifieras neråt i relation till klienten, uppåt i 

relation till förvaltningen, åt sidan i relation till kollegor samt inåt till en själv och 

livsprojektet. Lundgren menar att socialarbetaren riskerar att frysa sig själv om dessa 

besvikelser inte hanteras. Vilket innebär att känslan lämnas och en hårdare kravideologi 

gentemot sig själv eller andra istället tar form. Lundgren menar också att 
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överlevnadsstrategiernas utvecklande står i relation till vilken av dessa grupper 

socialarbetaren knyter an (1984, s. 114-121).  

 Socialarbetaren står enligt Lundgren inför en stor och viktig uppgift; att försöka bryta sitt 

sociala och psykologiska arv. Det är bara så vi kan bli sensibla och kunniga socialarbetare, 

och det är bara så vi kan undvika att överföra vårt lidande på andra (1984, s. 124). En stor del 

i detta arbete handlar om att som socialarbetare bli mer medveten om sina intentioner och 

motiv i arbetet. Genom att utveckla perspektivseendet kan socialarbetaren bli mer medveten 

om sina intentioner. Perspektivseende innebär enligt Lundgren förmågan att kunna leva sig in 

i, men även distansera sig till en annan människas verklighet (a.a. s.180-181) För att denna 

växelverkan ska kunna ske i förhållande till andra behöver du också kunna distansera dig från 

dig själv. Denna inre klyvning innebär således att man kan växla mellan att vara i sin roll som 

socialarbetare, titta på den andre samt att också titta på sig själv objektivt. Denna färdighet 

menar Lundgren bidrar till att socialarbetaren kan förstå olika budskap på metanivå (1984, s. 

181). Djupseende eller introspektion är nästa verktyg Lundgren tar upp som viktigt i allt 

behandlingsarbete. Djupseendet är vår förmåga att kunna se in i oss själva och förstå hur och 

varför andra berör oss. Djupseendet hjälper socialarbetaren i nästa steg att förstå dennes egna 

reaktioner vilket gör att denne i förlängningen kan stanna kvar i känslan utan att fly (1984, s. 

184-187). ”Att utveckla perspektivseendet och djupseendet är ett sätt att förstå och därmed 

betvinga vår rädsla, som begränsar vårt synfält och som inskränker vår handlingsradie” 

(1984, s. 188).  

 Lundgren betonar vikten av att formulera ett gemensamt språk för att få distans och skapa 

en överblick till det sociala sammanhang som socialarbetaren är en del av. Det handlar om att 

skapa ett språk för olika erfarenheter. Detta bör göras genom dokumentation som delvis 

bygger på känslor och upplevelser, vilket också i relation till avslutade projekt eller kritiska 

händelser kan fungera som en del av ett sorgearbete för socialarbetaren (a.a. s. 207-208)    

Gunbritt Sandström ”Att vara socionom – från utbildad till erfaren” 
Gunbritt Sandström (2010) summerar äldre socionomers berättelser i sin bok Att vara 

socionom – från utbildad till erfaren. Sammanfattningsvis nämner hon att många berättar hur 

erfarenheter av mindre lyckade insatser i deras yrke har lett till tveksamheter och tvivel på 

den egna kompetensen, tveksamheter som tiden inte lyckats radera. Behovet av handledning 

beskrivs också som väldigt stort. En annan sak som återkommer i berättelserna är hur 

socionomens kön påverkat hur de upplevda situationerna utvecklats (a.a. s184f). Något som 

Sandström tar upp som en trofast röd tråd genom det sociala arbetet är strävan efter ”det goda 
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mötet”. Sandström beskriver: ”Det goda mötet – att lyckas bygga upp en relation, att lyckas 

förmedla känslan av ett genuint intresse för just den här arbetsuppgiften, för en viss grupp 

eller person, för just denna grupps eller persons speciella situation – får sin uttolkning i 

texterna.” (a.a. s.183) 

Anthony Giddens ”Sociology”  
Giddens (2007) beskriver några moderna teoretiska perspektiv som framför allt har fått stor 

betydelse inom sociologin. Bland annat nämner han G.H. Mead och dennes Symboliska 

interaktionism. Giddens nämner hur Mead fäste stor vikt vid språkets-, men även vid en icke 

verbal kommunikations betydelse för hur vi människor skapar mening i våra liv. Giddens 

beskriver hur ord och meningar, men även gester och kroppens rörelser fungerar som 

symboler som vi människor i vår tur tillskriver betydelser. Genom att använda dessa symboler 

i tal, skrift och all annan form av kommunikation skapar vi gemensamma tolkningar kring 

dessa symboler och gör oss på detta sätt förstådda. Giddens skriver: ”När vi samspelar med 

andra, letar vi hela tiden efter ”ledtrådar” för att avgöra vad som är ett lämpligt beteende i 

sammanhanget och för att tolka avsikten bakom det som andra säger och gör”. (a.a. s.40). 

Giddens beskriver också hur den symboliska interaktionismen betraktar den sociala 

interaktionen som ett slags självrekonstruerande process:  

Eftersom människor kan handla kreativt, formar de kontinuerligt sin verklighet genom beslut och 
handling. Verkligheten är med andra ord inte statisk eller fast utan formas genom människors samspel 
med varandra. Denna uppfattning är central för det som kallas den sociala konstruktionen av verkligheten 
och för den symboliska interaktionismen. (a.a. s.134)  
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Resultat 

Upplägg  
Vi har valt att presentera en respondent i taget. Inom respektive händelsetema presenteras 

först en kort sammanfattning av en konkret händelse. Därefter följer respondentens 

reflektioner kring denna händelse i form av citat. Sist följer en sammanfattning av hur 

respondenten reflekterat kring liknande händelser som placerats in under samma 

händelsetema. I vissa fall förekommer citat även i denna del. Därefter följer en presentation 

av generella teman. De följer samma mönster som händelseteman men är inte strukturerade 

kring en händelse.  

Respondent: Andreas 

Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 
Händelse:  

Andreas berättar om en tid då han arbetade som psykoterapeut på behandlingsgruppen i city 

och hur detta arbete var strukturerat. Han var stationerad och hans klienter/patienter kom till 

honom, en timme i veckan. Det som här behandlas som en händelse är således en tidsperiod 

snarare än en ögonblicklig händelse. 

 

Andreas reflektion: 
…när vi satt med terapier på behandlingsgruppen i city, då satt man ju jämfört med socialarbetare ute på 
fältet, i en väldigt gynnad ställning, att folk kom till en varje vecka och såg nån mening med det eller 
varje timme och att man satt och hade en timme för var och en. Bara detta att man strukturerade upp saker 
gjorde väldigt mycket till för att man skulle få kontakt… 

 

Summering av Andreas övriga reflektioner kring historiska och strukturellt 

betydelsefulla händelser: 

Betydelsen av en god kontakt med klient/patient är något som Andreas ofta återkommer till i 

intervjun. Här kopplar han detta till arbetsplatsens själva struktur. Jämfört med att vara 

socialarbetare ”ute på fältet” menar han att denna struktur gav honom en gynnad ställning 

med bättre möjlighet att få en god kontakt med klient/patient. Denna typ av jämförelse mellan 

det sociala fältarbetet och exempelvis sjukvårdens mera stationära arbete är något som 

Andreas återkommer till vid flera tillfällen. I följande två citat berör Andreas relationen 

mellan socialomsorgen och psykiatrin: 
Och ska man nu säga nånting allmänt först så kan jag ju tycka, när jag kommer in som psykiater i 
socialvården så är det ju betydligt fler knepiga psykiatriska fall som socialarbetarna möter än psykiatrin. 
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Flera av dom som jag har fått ta mig an när jag jobbat åt försörjningsstödssektionerna, det har rört sig om 
paranoiker som är lite, ja, omnipotenta, de liknar väldigt mycket Breivik kan man väl säga. I det här 
skedet har ju soc ofta velat få psykiatrin att bedöma de här men psykiatrin som den fungerar idag avsäger 
ju sig, de tackar nej till det, inom psykiatrin finns det ju nån uppfattning om att socialvården bär det 
yttersta ansvaret och att då, och man kan ju säga att många av de här besvärliga människorna har ju också 
väldigt negativa erfarenheter av psykiatrin och vägrar att gå dit. Och flera av dom jag har haft att göra 
med har ju varit såna här som konsumerar socialarbetare och där det har fått vandra från den ena till den 
andra… 

 

Händelsetema: Hot och våld 

Händelse: 

Andreas arbetar på sjukhus och upptäcker hur en väldigt berusad klient försöker våldta en 

kvinnlig socialarbetare inne i rummet intill. Andreas försöker hindra klienten. Den kvinnliga 

socialarbetaren lyckas ta sig ut ur rummet och klienten försöker då dra ner Andreas byxor för 

att våldta honom. 
 

Andreas reflektion: 
Andreas: En dag så hade vi hållit på med ett ärende, med en familj, pappan var långtradarchaufför, de 
hade fyra barn där. Den äldsta flickan hade fyllt 18 år och hade kommit och berättat att pappan hade 
förgripit sig på henne. Och jag hade träffat mamman och pappan under ett gemensamt samtal för att 
försöka komma underfund med något, för det var så tillknäppt i familjen. Men så en dag så hörde jag rop 
eller bankningar inifrån ett rum intill mig. Där sitter en kvinnlig socialsekreterare och när jag öppnar 
dörren så har den här pappan, en urstark långtradarchaufför försökt slita kläderna av henne för att våldta 
henne och jag springer in. Han var ju dyngrak av alkoholen då, och inte alls riktigt kontaktbar. När jag 
började ge mig in där så gav han sig på mig istället, och det var ju bra för då kom hon loss så kunde hon 
larma. Men då började karl hiva ner brallorna på mig, och skulle börja våldta mig istället 

Intervjuare: Oj 

Andreas: Jag kände vilken urkraft, jag försökte prata med honom men jag satt som i ett skruvstäd. 

Intervjuare: Var du rädd? 

Andreas: Man kan väl säga att jag tänkte på det att nu kommer det strax människor, hon hade ju sprungit 
ut och larmat, och det var vad de också gjorde, men det var ju ingen idé att stampa honom på fötterna, 
men det var ingen idé, han hade ju inte känt något. 

 

Summering av Andreas övriga reflektioner kring hot och våld: 

Andreas nämner flera händelser då han blivit hotad och överfallen av olika klienter. Flera 

gånger nämner han betydelsen av att arbeta tillsammans med andra. Han beskriver 

exempelvis hur han har kunnat känna sig trygg även i väldigt hotfulla situationer just för att 

han har vetat att kollegorna har funnits i rummet intill och har kunnat hjälpa honom om 

situationen blivit direkt farlig. Han nämner också att han gått en självförsvarskurs tillsammans 

med kollegor och att denna gett honom viss trygghet.  



  23 

 Han nämner också hur socialarbetarens titel, ålder och kön kan påverka hotfulla situationer 

på olika sätt: 
…folk kom in t.o.m. med alkohol-dillen, då var det mycket bättre att man lät kvinnlig personal ta hand 
om dom för då upplevde dom inte det så aggressivt. Utan dom dammade inte på den där, kom man in som 
man och skulle ta en kille som bara snurrade runt i rummet totalt i ett dille, då kunde dom direkt 
missuppfatta det och damma på alltså, det var ju inte alltid möjligt att lösa det på idealiskt sätt, men stora 
trygga madonnor var det allra bästa och här sitter ju ofta väldigt söta socialarbetare och så kommer 
klienter som är gamla kåkfarare eller vad som helst och tuffa eller vad som än är, så dom påverkas ju av 
att det är så lätt att föreställa sig den här lilla tjejen och hon är i underläge och annat. Och sen är det ofta 
kanske på varje enhet ett par killar som jobbar, men inte så många, och då blir det ofta killarna som får 
träda ut på arenan om något börjar hända, om det börjar bli bråk eller annat, och det är ju också jäkla 
otacksam roll. Den är inte, jag har inget recept för hur man skulle kunna undvika det men det är ju väldigt 
lätt att man som manlig socialarbetare kommer och få dra på sig massa aggressivitet och det är egentligen 
ingen bra lösning. Det är, jag tror många gånger vid bråk att det bästa är med lite, ska jag säga, moderliga 
kvinnor, eller bestämda moderliga kvinnor, nånstans åldern kring 50 år om det finns! 

Intervjuare: Någon form av mamma som kommer till sin son? 

Andreas: Javisst. Sen är det många gånger som jag har märkt att många gånger av de här fallen som har 
varit paranoiker som hotar den ena efter den andra, till slut blir det ofta så att chefen på enheten tar hand 
om dom. Och det blir ju också ofta ett, ska jag säga, en extra accelerering av paranoikerns agg och sånt 
där. […] Och jag menar, det är inte lätt det där, jag har ju jämt känt mig i en gynnad situation när jag då 
har fått träffa de här, de allra flesta har varit män, de klienterna och att jag kommer utifrån och att jag är 
presenterad som läkare och ofta inte som psykiater, många av dom skulle flyga på mig direkt om dom 
fick höra att jag var psykiater! 

Kring liknande händelser förklarar han hur han har försökt vara ”sparsam” eller ”ligga lågt” 

med sina reaktioner. Några gånger nämner han hur han ”rentav försöker reagera tvärs emot” 

de impulser han får i stunden och försöker reagera på ett sätt som klienten/patienten inte har 

förväntat sig. Flera gånger har han också försökt hålla en viss distans till klienten. 

 

Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

Händelse: 

En till början väldigt hotfull klient säger till Andreas att han är den första socialarbetare som 

verkligen har lyssnat på honom.  

 

Andreas reflektion: 
…jag tror ju att det här med ett aktivt lyssnande är, det hade jag faktiskt inte tänkt på själv, det var en 
väldigt besvärlig hemlös kille som jag satt med, på det som då hette Hammarbybackens härbärge för 
några år sen, han satt och bubblade och jag satt mest och lyssnade och han ville väl mest slå ner mig hela 
tiden! Men […] ja, alltså, jag satt där på min stol och kom lite enstaka frågor sådär […] Och det här var 
det roiga att när den här karln och jag hade suttit trekvart eller nåt sånt så säger han, ”men hörrö du, 
Andreas, du är faktiskt den första jag har mött överhuvudtaget som lyssnar på vad jag säger”. ”Jaha” 
säger jag, ”jag har ju bara suttit tyst här”. ”Nej” sa han, ”du, med dom få ord du säger så visar du att du 
verkligen har lyssnat in vad jag menar” och det var… jag blev egentligen väldigt glad över det han sa, för 
det kanske är lite så som jag tycker jag har försökt att eftersträva. Inte komma med massa blarrsnack,… 
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Summering av Andreas övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser: 

Andreas nämner ytterligare ett par händelser där klienter/patienter själva har talat om att de 

uppskattat hur Andreas gjort något: 
…en av mina första patienter var en kvinna som hade stoppat in sina barn i kakelugnen, som spädbarn, så 
hon hade eldat upp dom helt enkelt. och det här väckte ju allas avsky egentligen men sen när jag efter mitt 
vikariat där på nån månad slutade och vi satt vid tårtan innan så kom hon in, knackade hon på dörren och 
ville komma in och dels skulle hon hälsa då på några patienter som jag hade elbehandlat, alltså det som 
kallades elchock men när man hade elbehandling på den tiden så sövde man inte folk, då stod man ju en 
grupp människor runt om dom och många i personalen pratade massa över huvudet på patienten och det 
dom ville tacka mig för jag hade bett alla att hålla tyst och att vi hela tiden skulle tänka på att patienten 
var vaken och även om de är lite dimmiga också ett tag efter det där, att det blev en annan ordning med 
det.  

Intervjuare: Det var det hon kom in och… 

Andreas: Ja, just det, det ville hon tacka för och hälsa från andra och sen tackade hon mig just för att jag 
inte hade visat nåt nedvärderande inför hennes handling utan mera såg ja, försökte se människan bakom. 

Ett annat exempel är då Andreas möter en klient på Centralstationen i Stockholm. Några 

månader tidigare hade Andreas dragit in körkortet för klienten. När de möts säger klienten till 

sin kompis ”här är Andreas som drog lappen för mig”. Andreas beskriver ändå hur han och 

klienten kunnat skratta åt det vid mötet och att klienten sagt att han tyckte att Andreas ”gjort 

det på ett schysst sätt”.  

 

Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

Händelse: 

Andreas blir förbannad på en schizofren patient och sade detta till honom. Detta resulterade i 

att klienten/patienten inte pratade med Andreas på fyra månader. 

 

Andreas reflektion: 
…jag hade en schizofren kille, då var jag rätt så ung, men jag blev förbannad på honom för han hade varit 
taskig mot en medpatient och jag sa åt honom att ”här var du dum eller jag begriper inte varför du gjorde 
det här”. Och sen slutade han tala med mig i fyra månader, vi hade dagligen med varann att göra, för det 
var på Beckomberga det här. Det lärde mig också nånting som jag, bara tog som en självklarhet att man 
kan säga till människor som det är, det är inte alla som förstår. 

 

Summering av Andreas övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser: 

Andreas berättar om en klients begravning. Han beskriver begravningen som väldigt stark och 

berättar hur det var en väldigt känslosam situation då klientens vänner försökte öppna kistan 

under begravningen. Andreas beskriver också hur bristen på tid i det mänskliga mötet är ett 

svek mot människor:  
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Det som jag tycker är så mycket ett svek mot människor överhuvudtaget i vården, socialvården och 
sjukvården det är ju att man drar in vad ska jag säga, möjligheten till mänskligt bemötande och mänskliga 
möten. Jag menar, tiden räcker inte till. Man drar in mer och mer människor och det blir kortare och 
kortare utrymmen för möten och det är ju inte respektfullt 

Andreas nämner också hur han tror att många våldssituationer skulle kunna undvikas om man 

kunde visa mer respekt. Han ger också några konkreta exempel på hur han gjort misstaget att 

möta hotfulla klienter ensam. Andreas förklarar hur han i dessa situationer möjligtvis borde 

ha kontaktat någon kollega och på så viss ha sett till att ha sällskap innan mötet med klienten. 

 

Generellt tema: Ideologi och drivkraft 
Vi anser inte att Andreas säger något som direkt går att koppla till någon typ av ideologi eller 

drivkraft i arbetet.  

 

Generellt tema: Hur Andreas pratar om och förhåller sig till: sig själv, klienten, 
socialarbetaren och det sociala arbetet 

Sig själv 
Andreas nämner hur han måste vara varsam med vad han säger och att ett ”förfluget ord” kan 

ge väldiga konsekvenser. Han säger också att han hellre väntar in andra människor än att han 

”börjar själv”. 

 

Klienten 

Andreas berättar om många klienter/patienter och hur han själv arbetat med sitt 

förhållningssätt till dessa. I följande citat berättar han om mötet med några män som 

misshandlat och våldtagit en av hans klienter. Andreas har tidigare beskrivit männen som 

”amfetaminister” och ”högkriminella”: 

Andreas: Jag träffade ett par av de här killarna, hade ingen av dom i terapi men hade att göra med dom 
på andra ställen och det var… man kan säga, det var en balansgång mellan att vilja skälla ut dom och 
ungefär göra samma sak mot dom.  

Intervjuare: Vad gjorde du? Hur kunde du… 

Andreas: Ja, alltså jag träffade dom och frågade dom om de här händelserna, hur de tänkte och kände. 
Och jag menar, man kan väl, ska man sammanfatta nåt så är det föraktet för svaghet som kom igenom. 
Gammal grej som har förekommit i skönlitteraturen höll jag på att säga, men jag menar, de här killarna 
var väldigt narcissistiskt kränkta från barndomen och sen behövdes det oerhört lite för att de skulle tända 
på alla fyra och det behövdes bara att nån tjej sa att jag vill inte eller nåt sånt, så bara exploderade det 
inne i huvet för de här killarna.  

Intervjuare: Och vad sa dom när du frågade vad dom tänkte, svarade dom på… 
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Andreas: Jo, det handlade ju också för mig om att vara undrande vilket jag var, jag hade gjort upp med 
mig själv höll jag på att säga genom många andra gånger och också genom att jag har väl haft god nytta 
av att jag gått i psykoanalys också, men jag visste ju att jag inte skulle ha något för att säga, ”vad fan 
gjorde du?” Eller skälla ut dom eller nåt sånt. Utan mer att väcka undran så att säga, få dom att möjligen 
reflektera över nånting… 

Andreas tar i detta exempel upp hur han har förhållit sig ”undrande” och han återkommer ofta 

till vikten av att vara neutral, visa respekt liksom att försöka förstå klienten. Dock nämner han 

med eftertryck hur viktigt det är att inte säga ”jag förstår” om man inte verkligen gör det. Att 

förstå klienten är ofta precis det man inte gör menar han. Följande citat summerar en stor del 

av vad vi uppfattar som Andreas förhållningssätt till en stor grupp klienter:  
…jag tycker det där handlar ju också om en svår fråga i socialvården, naturligtvis även psykiatrin som jag 
kommer från och på många andra håll i form av vård och polisarbete och mycket annat, att förhålla sig 
neutral och vara respekterande inför även människor som har begått de mest hemska saker 

 

Han återkommer också på olika sätt till vikten av att bemöta olika personer på olika sätt. 

Exempelvis beskriver han det som att många schizofrena måste ha:  
…en osynlig aura där de emotionellt framför allt, där dom emotionellt bara släpper in väldigt försiktigt, 
efter prövning vissa människor och så. Och förstår man det sättet att så att säga respektera mångas behov 
av det här, så blir man hjälpt av mycket.  

 

Andreas återkommer också till betydelsen i att se de olika behov som olika klienter/patienter 

kan ha samt hur viktigt det är att vara lyhörd för dessa.  

 

Socialarbetaren och det sociala arbetet 

Andreas nämner inget som vi anser specifikt bör placeras in under denna rubrik. 

 
Respondent: Janne 

Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 

Händelse: 

Janne berättar inte om en specifik händelse som vi valt att placera under detta tema. Däremot 

beskriver han mera övergripande sitt eget inträde i narkomanvården på 70-talet. I detta 

beskriver han vilken status det hade att arbeta inom narkomanvården vid denna tid samt hur 

den egna arbetsgruppen kunde se ut. Han ger också en bild av hur ett slags allmän syn på 

narkotika kunde se ut under denna tid. 

 

Jannes reflektion: 
…jag började som jag sa 1977 på en sån här öppen mottagning […] vi hade ett sånt där som Nils Bejeroth 
kallade knarkarfik ett så kallat lågtröskelställe för narkotikamissbrukare… 
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…det jobbet då med narkomaner eller knarkare som när jag började på 70-talet då hade det ganska hög 
status och sådär. Alltså det var ju, ni vet, knark, det är ju oerhört spännande. Det finns liksom nånting 
sådär, romantiskt liksom, mer eller mindre falskt då va, men ändå liksom, både vad gäller demonisering 
av liksom missbrukare och sådär jämfört med alkoholister, så det varit nånting som var just i det här 
professionella livet då. Ofta handlar det om att vi ingick nästan i samma generation som våra klienter hela 
tiden. 

…man hade ganska mycket personer i början som var före detta missbrukare själva. Det var ju också 
någon slags sån här ingångspunkt sådär va till yrket, att vi ofta hade väldigt blandade bakgrunder. Hos oss 
som jobbade och det kanske också sådär, om dom verkligen var socialarbetare? Eller nåt sånt där va. 
Utbildningsgraden kanske inte var så oerhört hög sådär, rakt igenomgående sådär. 

Jag började också under en tid när det fanns oerhörd brist på socialarbetare då, under 70talet, så jag har 
haft väldigt många kollegor som har haft filkand examen och sådär t.ex., sen har dom gjort nån sån här 
separatutbildning som har funnits i Stockholms stad, alltså att man massproducerade då ändå 
socialarbetare. 

Summering av Jannes övriga reflektioner kring historiska och strukturellt 

betydelsefulla händelser: 

Janne beskriver hur arbetsfältet såg ut under 70- och 80-talet då han började arbeta med 

narkomanvård. Han beskriver hur arbetsgrupperna han ingick i ofta bestod av personer med 

olika utbildningsgrad, många hade universitetsutbildningar inom humaniora men inte 

nödvändigtvis socionomexamen. Han beskriver det också som att det fanns en stor efterfrågan 

på socialarbetare vilket ledde till en ”massproduktion” av socialarbetare med hjälp av 

”separatutbildningar”. Han berättar också hur arbetsgrupperna delvis bestod av personer med 

egen erfarenhet av narkotikamissbruk samt att han och hans kollegor ofta tillhörde samma 

generation som missbrukarna de arbetade med. I samband med detta nämner Janne också att 

det hände att socialarbetare och klienter kunde bli förälskade i varandra. Han säger att detta 

ofta ledde till att socialarbetare blev avskedade. 

 

Händelsetema: Hot och våld 
Janne nämner inga situationer som innehåller hot eller våld. 

Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

Händelse: 

Janne beskriver hur han samtalat i telefon med en klient som missbrukat narkotika. Klienten 

har varit på ett behandlingshem men har avbrutit sin behandling. Janne berättar hur han gett 

klienten rådet att fundera till dagen efter och hur klienten dagen efter meddelar att han 

beslutat sig för att åka tillbaka till behandlingshemmet.  
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Jannes reflektion: 
…Och jag kommer ihåg just den här triumfen dagen efter, när han bestämmer sig att han åker tillbaka. 
Och jag tänker, men yeah, där satt den… Tvådagarsgreppet liksom! […] Jag minns då liksom, jävlar vad 
jag kan alltså! Jag fick honom att åka dit va (avser behandlingshemmet).  

Intervjuare: Hur kändes det då? Om du ska beskriva? 

Janne: Ja, det kändes, nu är jag nog ändå en socialarbetare. 

 

Summering av Jannes övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser: 

Janne beskriver en känsla av triumf kring händelser då han lyckats hjälpa klienter i olika 

situationer. Bland annat berättar han om ett hembesök hos en familj: 
Så jävla spänd och så dålig som jag kände mig innan jag gick in i den här familjen och man kan tänka sig 
att nu tränger jag mig in där, okej, jag kände dom innan. Men just på det här sättet och sådär. Och hur 
omöjligt jag trodde att det skulle bli va. Och sen liksom den här känslan av någon sorts lättnad också, att 
ja, jag är professionell. Jag klarar det här, jag klarar att göra det här besöket, jag klarar att vara där. Och 
jag behöver inte kommendera fram nånting va. Alltså det är inte någon rå, du har inte använt något våld 
eller nåt, inte i alla fall som du själv är medveten om, varken verbalt eller andligt eller nåt sånt där va, 
utan du har klarat av den här situationen.  

Intervjuare: Och vad var det du gjorde, du klarade av situationen, vad var det egentligen konkret du 
gjorde i den situationen? När du kom in till dom där? 

Janne: Pratade, och jag tyckte att jag också tog in dom, att jag kunde vara en sån punkt som kunde samla 
in så att säga folks hållningar och ställningstaganden och… formuleringar och sådär va. och kunde 
använda på det sättet, att den här familjen inte omedelbart kollapsade inför ens ögon eller nåt sånt där. 
Den lättnanden och den typen av situationer jag liksom också just känt, jag kanske är en jävla 
socialarbetare i alla fall. 

En annan situation han tar upp handlar om hur en kollega har ett utvärderingssamtal med 

Janne efter att deras arbete avslutats. Kollegan hade mer erfarenhet av den typen av arbete de 

haft och Janne berättar om samtalet på följande vis:  
Och han tittade på mig då efter den sommarn, ”hörru du, det var ganska trevligt att jobba men jag tänkte i 
början när jag kom hit, nej, du är alldeles för vek för det här jävla jobbet alltså, det tror jag aldrig, du är 
inte tillräckligt tuff helt enkelt” sådär. Det var en sån här söderkille då. Och jag kände mig som en finsk 
lantis då, i viss mån, och då nej, men för fan, det gick mycket bättre. Jag hade aldrig trott det. Så. Det var 
så ofta, jag kan tänka mig att det var den här typen av bakhuvudtanke jag hade många gånger i just den 
här typen av samtal va, som jag tänkte att, nej, där fick ni! 

 

Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

Händelse: 

I slutet av 70-talet åker Janne tåg tillsammans med en klient till Hälsingland där klienten skall 

påbörja en narkotikabehandling. Janne har med sig starköl på resan. Klienten går på toaletten 

och strax därpå knackar konduktören på dörren till kupén och berättar för Janne att klienten 

har tagit heroin inne på toaletten.  
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Jannes reflektion: 
Jag tänkte liksom, under den där tiden, vad ska jag göra? Jag är ensam med den här klienten på tåget, jag 
hade torskat dit själv, jag tänkte att jag kunde ju i all lugn och ro liksom, det är väl inget, ta ett par bärs på 
vägen upp till, lång tågresa såhär. 

Intervjuare: Vad gjorde du? 

Janne: Jag fick skämmas givetvis, men det gick liksom bra. men det var ett fruktansvärt svek från hans 
sida då, han tände ju på, när han skulle gå och bli rehabiliterade och uppvisad hos någon som skulle ta 
hand om honom va. Och han hade hela attiraljerna och heroin med sig och så, sen senare på kvällen där vi 
skulle övernatta tände han på en gång till! Efter maten bara… 

Intervjuare: Men du tyckte att han hade sviktigt dig? 

Janne: Ja, precis, just det. Han hade liksom ingen kontakt, jag förstod inte det här med beroendets natur 
eller vad ska vi säga, det var oftast så att det gick inte att ha den här typen av ”liberala trappa”, nämligen 
att man kunde ta två bärs. Bara du inte tar heroin va!  

Intervjuare: Hur tänker du idag, skulle du idag kunna tänka dig att köpa med dig starksprit? 

Janne: Nej, aldrig i livet! Det skulle jag inte göra nej. Så det var liksom, den typen av nederlag, det 
kanske var också då att man också begrep sig på sina egna begränsningar sådär. Man tyckte, är du bara 
schysst så räcker det och det gör ju inte det. Det är socialt…  

Intervjuare: Naivt? 

Janne: Ja, just det. Det var naivitet va och också naivitet gentemot vad det gäller beroendets natur eller 
liksom överhuvudtaget så. 

 

Summering av Jannes övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser: 

Janne berättar också om hur det hände att deras klienter rymde från behandlingshemmen. 

Janne berättar om hur ångestframkallande det var när personalen på behandlingshemmen 

ringde och berättade att Jannes klient dragit. Janne beskriver också hur det kunde vara svårt 

att bemöta viljan från klientens anhöriga. Exempelvis om de anhöriga ville att klienten skulle 

tvångsomhändertas och Janne av någon anledning inte hade möjlighet att göra det. Janne 

lyfter en svårighet kring denna typ av situation:  
Och det kunde vara, alltså accentueras speciellt då om du var ungefär lika gammal som den här klienten, 
så du tog liksom något slags barnroll gentemot den här familjen va, den här äldre generationen sådär va 
och lierade dig med och överidentifierade dig med den här klienten va som var i din egen ålder. 

 

Generellt tema: Ideologi och drivkraft 
Janne får frågan om vad hans intention eller drivkraft var vid hembesöket hos familjen (se 

Triumfer och positiva händelser): 
Intervjuare: Vad hade du för intention då när du gjorde det, när du kom in och pratade och tog in dom, 
kommer du ihåg, vad var din drivkraft eller intentioner liksom? 
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Janne: Jag säger som många som glömmer, en av de här antipsykiatriska, alltså Laing, han med det 
kluvna jaget, han brukade säga när folk sa att han var någon slags halvtokig person sådär, ”I actually 
wanted to help!” Vill på något sätt hjälpa.  

Intervjuare: Och hur gick det då? För du kände triumf och hur gick det? 

Janne: Ja, såhär gick det (Visar vågrörelse med handen) 

Intervjuare: Upp och ner? 

Janne: Ja, precis. Och fortsatte att gå upp och ner.  

 

Vi ett annat tillfälle beskriver Janne hur närheten till döden återkommit i hans arbete med 

klienter som dött av sitt heroinmissbruk. Janne berättar om sitt arbete med HIV/Aids under 

mitten av 80-talet och får i samband med detta beskriva sin drivkraft i arbetet: 
…närheten till döden, det här jobbet har ju såna inslag. Någon slags besvärjelse inför döden, det är därför 
jag tror att jag också, att jag av alla människor blev… engagerade i den här frågan om HIV och AIDS 
sådär va. Trots mina enorma svårigheter och stå ut med blod och sjukhus och sådär liksom, jag klarar inte 
av att se en enda operation eller operationsscen sådär, överhuvudtaget. Sen att jag kastade mig in i den 
här frågan så, handlar det ju om den här sjukdomen, så det är klart att det fanns någon typ av sån här 
personlig besvärjelse, nämligen att jag försöker, man ska utsätta sig för nånting för att befria sig själv på 
nåt sätt… 

Intervjuare: Nån drivkraft? 

Janne: Ja, nån drivkraft i det där va. 

Intervjuare: Kan du berätta om det, din drivkraft? 

Janne: En del är också i det här jobbet och då när det gäller liksom det här engagemanget i HIV/AIDS-
frågan, jag men också i jobbet, jag tror att, jag menar, hur kommer det sig? att folk gör på det här sättet. 
Det finns någon slags nyfikenhet. Hur fan är det här möjligt? Hur går det här till nu va? När man t.ex. 
väljer i ditt liv den här typen av val… 

 

Janne pratar om moralen kring, och synen på alkohol/droger:  
…idag när vi diskuterar harm reduction som den gruppen av förhållande, man pratar väldigt mycket om 
humanism och såhär va. Så det känns som att man har glömt att det faktiskt i sig inte är speciellt bra. Och 
det tänker jag mig, att det är möjligt att det finns alltid någon slags moralisk dimension. Trots att man 
pratar om evidensbaserade metoder och vi pratar om att vi inte ska skada och då känns det som att man 
framställer då själva missbruket eller narkotikamissbruket som någon slags njutningsresa och sådär va. 
Och då tänker jag att så är det icket. Det finns ändå massa spillda liv på något sätt va, i ett sånt liv. Och 
den tron finns kvar… 

 

Generellt tema: Hur Janne pratar om och förhåller sig till: sig själv, klienten, 
socialarbetaren och det sociala arbetet 

Sig själv 

Janne lyfter tidigt i intervjun frågan huruvida han är socialarbetare och när han i såna fall blev 

det: ”…det var ju inte meningen att jag skulle bli någon socialarbetare utan det som jag har 
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läst det är andra humanistiska ämnen och sånt där. Socialarbetare, är egentligen huvudfrågan 

här, är jag det?”. I flera exempel tar Janne upp hur han vid triumfer och positiva händelser har 

känt sig professionell och kunnat beskriva sig som socialarbetare. 

Janne tar också upp hur faktumet att han är finne kan ha påverka hans möten med klienter. 

Han nämner särskilt hur en del finska klienter har reagerat på att möta en finsk socialarbetare 

med positiv förvåning. Janne beskriver det som att dessa klienter kan ha sett upp till honom. 

 Janne beskriver också hur han ibland har överidentifierat sig med klienter1: ”…så du tog 

liksom något slags barnroll gentemot den här familjen va, den här äldre generationen sådär va 

och lierade dig med och överidentifierade dig med den här klienten va som var i din egen 

ålder va”. 

 I samband med den tidigare nämnda händelsen då Janne hade ett utvärderingssamtal med 

en kollega (se Triumfer och positiva händelser) beskriver han hur andra betraktat honom som 

för lite konfrontativ, efter den händelsen säger Janne2:  
…då hade jag lyckats övertyga mig själv att jag var lika god som ni, trots att ni hela tiden låtsas att ni är 
så fruktansvärt jävla gränssättande och liksom reagerar på varje gång och säger, ”lägg av, lägg av bara!” 
Sådär, ”det är bara ingenting va, sluta nu för fan och försök inte med mig. Du har knarkat va, fy fan!” Så 
liksom, det var väldigt mycket, det var en helt acceptabel hållning också, det kunde man, man hade ju hur 
mycket rätt som helst att ta avstånd från narkotikan på nåt sätt va. 

 

I detta citat resonerar Janne dels om sig själv, men han berör också vad vi valt att placera 

under nästa tema, nämligen ett slags förhållningssätt till klienterna. 

 

Klienten 

I föregående citat beskriver Janne en allmänt accepterad hållning, ett förhållningssätt till både 

missbruk och missbrukande klienter.  

 

Socialarbetaren och det sociala arbetet 
Janne berättar om en klient som stod honom nära och hur denne dog av en heroinöverdos i 

mitten av 80-talet. På begravningen mötte Janne klientens familj som också var alkoholister 

eller missbrukare. Efter begravningen blev Janne och hans kollega inbjudna att följa med hem 

till familjen. De andra familjemedlemmarna luktade alkohol och Janne och hans kollega 

avböjde inviten. När familjen hade åkt kom likbilen med den döde klienten. Det var vinter 

                                                        
1 Observera att Janne använder ordet ”du” för sig själv i tredje person eller en fiktiv socialarbetare, inte någon av 
oss som intervjuar. 
2 Observera att Janne avser fiktiva socialarbetare då han säger ”ni”, inte någon av oss som intervjuar. 
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och likbilen kom inte upp för backen varpå Janne och hans kollega fick putta på. Janne 

reflekterar över händelsen:  
…så jag kommer ihåg, jag och kollegan, vi puttar iväg den där likbilen. Alltså, och jag tänkte, fy fan, det 
är det sorgligaste som finns alltså, det här önskar jag verkligen att ingen familj, ingen människa ska ha. 
Alltså, de enda som är kvar är två socialarbetare, som får hjälpa den här klienten då som lik och puttar 
iväg… 

Intervjuare: In i döden... över backkrönet… 

Janne: Ja, just det! Ja. Det var… det kommer jag aldrig, det kommer jag komma ihåg. Gråtfärdig och 
man tänker, familjen har stuckit liksom. Han har inte haft någonting under hela sitt liv. Och dom enda 
som följer honom egentligen, orkar följa eller liksom blir tvungna att följa eller, i anständighetens namn 
ändå försöker göra något sånär va. Och det är liksom den sista hjälpen helt enkelt.  

Intervjuare: Det känns väldigt symbolisk. 

Janne: Ja, precis, jo... 

Vid ett par andra tillfällen berättar Janne om hur socialarbetare kan komma i situationen av att 

överidentifiera sig med sina klienter: ”…så du tog liksom något slags barnroll gentemot den 

här familjen va, den här äldre generationen sådär va och lierade dig med och överidentifierade 

dig med den här klienten va som var i din egen ålder va”.  

 Han berättar också hur personalen på diverse behandlingshem kunde ha svårt att uppskatta 

vem som var socialarbetare och vem som var klient då de träffades för första gången. Han 

beskriver hur det ofta var små skillnader mellan socialarbetare och klient. 

 Janne kommer flera gånger in på professionalitet och vad som krävs i socialarbetet: 
…jag tror att det är möjligt att hjälpa andra människor också via yrket, inte bara genom någon slags 
liksom kärlek eller sådär i största allmänhet eller så, utan att man kan… ja, att professionellt social arbete 
är möjligt helt enkelt. Så tänker jag mig att jag uppfattar det fortfarande, att det inte är så meningslöst. Att 
vissa gånger framställer man det här med att ända arbete som egentligen behövs är någon sorts 
frivilligarbete eller bara bygga på någon slags engagemang eller bara bygga på känslor och sådär, men jag 
tror liksom att en del av det här är faktiskt för proffs också. 

 

Janne pratar om socialarbetarens möjlighet att påverka klienternas situation: 
…jag tror att, eller jag är ganska ödmjuk inför, nämligen att jag inte vet hur pass mycket en socialarbetare 
kan påverka eller förändra klientens liv va, men det är en del i alla fall. Att jag är övertygad om det, att 
det går att påverka också ifrån såna här professionella håll... 

 
Respondent: Karin 

Händelsetema: Historiskt och strukturellt betydelsefulla händelser 

Händelse:  

Karin menar att de stora ekonomiska besparingarna inom den sociala sektorn i början av 

2000-talet påverkade både henne och hennes klienter negativt. 
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Karins reflektion:  
Intervjuperson: Vi pratade om det innan, du har ju varit yrkesverksam under lång tid. Har du några 
speciella så, jag tänker tiden från att du började jobba till nu i mars då du slutade. Finns det några 
konkreta förändringar som har gjorts politiskt eller på samhällsnivå, som du speciellt märkte påverkade 
ditt jobb i socialt arbete liksom? 

Karin: Ja, det är ju de ekonomiska besparingarna självklart.  

Intervjuare: Just det 

Karin: Naturligtvis. Så är det ju  

Intervjuare: När märkte du av dem? 

Karin: Det var väl mera sen… 2000-talet där. Nån gång. Som det riktiga, i alla fall i Skärholmen, det kan 
ju vara olika i olika förvaltningar men det var ju då det plötsligt skulle sparas. Och dras in och den chefen 
som sparade mest var den duktigaste. Så att säga, på enheten. Intervjuperson: Mmmm. Utan man tittade 
först på vad det kostade va. Så att säga. Och man tog bort många behandlingshem och så. Eh, man tittade 
på varenda krona liksom.  

Intervjuare: Mmm 

Karin: Och delegationen togs bort mycket… som socialsekreterarna hade. 

Intervjuare: Ja just det 

Karin: Den togs ju bort så att chefen skulle bestämma, och då skulle man diskutera allt med chefen. Så 
att det var ju stora förändringar. Sen när jag började jobba då hade vi ju delegation på allting i princip. Så 
det var ju väldigt många som också slutade, flera där jag jobbade, som inte stod ut med det här va. 

 

Händelsetema: Hot och våld 

Händelse:  

Karin blev hotad av en psykotisk klient under sin tid som socialsekreterare. Hon reflekterar 

över hur hon som ny socialarbetare hanterade den uppkomna situationen samt hur hon utifrån 

sin långa erfarenhet skulle löst situationen idag. 

 

Karins reflektion:  
Karin: Jag var även telefonhotad av en kvinna. En psykiskt sjuk kvinna 

Intervjuare: Okej 

Karin: När jag jobbade som socialsekreterare i Farsta. Hon liksom ringde varje dag och liksom 
terroriserade mig och sade att hon skulle döda mig eller vänta på mig utanför, eh… där jag jobbade och, 
så kastade hon grejer i telefonen så jag hörde liksom hur glasen bara kraschade liksom 

Intervjuare: Hemma hos sig alltså? 

Karin: Men jag kunde liksom inte släppa utan det var väl nån form av ja men jag måste göra nånting, 
säga nått som hjälper, men det gick ju inte va… men då var jag ju ganska ny va. Så jag satt ju och kunde 
inte släppa liksom.  
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Intervjuare: Pratade du med dina kollegor om det? 

Karin: Ja. Sen var det faktiskt en i receptionen som, den enda som hon accepterade den här kvinnan va, 
så hon tog hand om henne. Eller pratade med henne då rå.  

Intervjuare: Vad gjorde du då? När den här kvinnan ringde dig. Du satt kvar sade du. 

Karin: Ja, jag försökte väl säga nånting men det var liksom, det var meningslöst. Hon var ju 
totalpsykotisk liksom. 

Intervjuare: Vet du, du var lite inne på det, men vet du varför du satt kvar? 

Karin: Ja jag pratade med nån annan om det där och det kan ju vara så när man är ung och ny och så va 
att man tycker att man måste göra nånting va. Men så kan man inte. Man klarar inte av det för man vet 
inte vad man skall göra va. Och då sitter man liksom, istället för att säga ”hörru du jag kan inte prata 
längre med dig” och lägger på, för det var ju vad jag skulle ha gjort. Det hade jag gjort idag. 

 

Summering av Karins övriga reflektioner kring hot och våld: 

Karin nämner också hur hon vid ett tillfälle anklagades för att ha stulit en klients plånbok. 

Hon kunde tillslut övertala klienten om att hon var oskyldig. Karin menar att hon efter den 

händelsen förstod varför alla de andra kuratorerna hade sina dörrar stängda. Hon önskade att 

de andra kuratorerna hade varnat henne. Hon berättar också om hur hon vid flera tillfällen 

varit vittne till slagsmål mellan fulla klienter på olika behandlingshem, där den enda utvägen 

var att ringa polisen. Karin berättar att det ofta var unga tjejer som jobbade, som hade svårt att 

stoppa slagsmålen själva: 
Intervjuare: Vad tror du de här händelserna har betytt för dig som socialarbetare? Från början där 
liksom? 

Karin:  Ja… Ja, jag blev ju mera vaksam och så på saker och ting när jag jobbade. Och kanske mera rädd 
också. Eller insåg att det kunde hända vad som, eller många andra saker som har hänt också. Det här var 
väl de som jag plockade fram nu då men. …  Ja, mera försiktig och aktsam liksom. (…)  

Intervjuare: När du ser tillbaka på de här händelserna med hot och våld, och i telefonen också. Och nu 
när du sitter här och tänker tillbaks på de händelserna… Du har ju varit inne på det i och för sig, men vad 
var det som gjorde att du hanterade situationerna som du gjorde då?  

Karin: Ja, det tror jag är ens personlighet liksom. Det var ju akuta situationer så att säga. Det ligger ju i 
ens person, hur man är som person tror jag. Inte vad man har lärt sig. 

Intervjuare: Nej okej.  

Karin: Det tror jag inte, utan det är nog mer utifrån hur man är, som person liksom. I och med att det var 
akuta situationer. Skrämmande, man liksom ”ryggmärgsreagerar”. 
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Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

Händelse:  

Karin fick förtroendet att starta upp en träfflokal för missbrukare. Hon beskriver detta som 

den roligaste tiden i hennes karriär. 

 

Karins reflektion:  
Karin: Det roligaste som hände det var ju att jag startade den där träfflokalen, som jag har det där 
diplomet där va (pekar på ett diplom på väggen)  

Intervjuare: Mmm just det. 

Karin: Det var ju det absolut roligaste. Måste jag ju säga. Jättekul alltså. Och få liksom bygga upp nått 
liksom.  

Intervjuare: Vad hade du för tanke när du startade det om du tänker tillbaks? Vad hade du, vad ville du 
uppnå? Kommer du ihåg det? 

Karin: Jamen det var väl det att folk skulle ha någonstans att, inte sitta ensamma i sina lägenheter. 

 

Summering av Karins övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser: 

Karin berättar att positiva erfarenheter från yrket handlar likt händelsen ovan dels om 

stimulerande arbetsuppgifter men också om händelser och situationer där Karin fått se en 

positiv förändring hos en klient.  

 Stimulerande arbetsuppgifter berättar Karin att hon hade på Kuratorskliniken på Huddinge 

Sjukhus, som var den mest givande tiden i hennes karriär. Även de sista åren innan pension 

på ett skyddat boende för invandrarkvinnor beskriver Karin som betydelsefullt och 

utvecklande. Hon beskriver tillfredställelsen av att kunna förmedla bra och nödvändiga 

kontakter till dessa kvinnor samt att mötet med den nya kulturen var spännande. 

  Karin beskriver när hon hjälpte en kvinna som fått dilirium in till sjukhuset. Efter 

inläggning slutade kvinnan dricka alkohol och kunde också skaffa ett jobb. Karin beskriver 

denna händelse som häftig.  

 Karin berättar här om en annan viktig händelse där hon kunde hjälpa en klient som låg för 

döden: 
En situation jag kommer ihåg var en kvinna där i 70-årsåldern. Hon hade ju den här formen ALL – akut 
leufatisk leukemi. Och det var ju liksom vita väggar, och trist, och hon hade ju inte så långt kvar då och 
så… Och då tänkte jag så här, men ”jag har ju lite planscher hemma” sa jag till henne, ”vill du jag skall ta 
hit nån så har du liksom nått att titta på?”, för hon låg liksom och hon var ju så fruktansvärt sjuk och hade 
blåsor överallt och hon bara ”ja, jo men gör det” sade hon då liksom. Och då så, ja, då tog jag dit nån 
tjusig plansch med nåt naturmotiv då och sådär… ja … då blev hon jätteglad och sådär … så dröjde det 
bara några dar så när jag kom upp då hade hon ju gått bort då rå. Och så… men det kändes ju, att kunna 
göra en sån liten grej för nån och så… sådär… det är ju inget man har lärt sig på någon skola utan det var 
ju mer att man ser nåns behov.  
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Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

Händelse:  

Karin sade upp sig från Kuratorskliniken på Huddinge Sjukhus. Hon berättar att hennes vilja 

var att fortsätta men att det på slutet blev ohållbart. 

 

Karins reflektion: 
Karin: Det var nog det mest givande arbetet jag nånsin har haft.  

Intervjuare: Okej 

Karin: Men vi hade så fruktansvärt lite och dålig handledning. Vi var alltså 25, jag tror att vi var 25 
kuratorer. Och vi hade 45 minuters handledning var 3:e vecka. Så att eh… och min man då, han sa ”nej 
jag står inte ut” för jag kom ju hem då, och det var ju människor dog ju liksom. 

Intervjuare: Ja, Mm 

Karin: Och ingen att prata med, jag menar den där handledningen räckte ju inte till 25 personer liksom, 
45 minuter var tredje vecka. Så att, till slut, jag insåg ju själv att det här går inte. Och komma hem varje 
dag till familjen, jag hade ju tre barn också. Och liksom bara prata om hur sjuk den här var, och den dog 
igår och …  liksom. Ja. Så då bestämde jag mig för, men det var ju för, hade det varit bättre handledning 
så, och sen så var det ju förbjudet att prata i kafferummet om arbetet va. Så när man då fikade och kanske 
ville, nej, då fick man inte det. Det var väldigt märklig alltså. 

Intervjuare: Hur hanterade du det då? Du ville inte fortsätta komma hem, så slutade du då? 

Karin: Ja, jag slutade. På grund av att det var bristande handledning, inte för att jag inte tyckte om, jag 
tyckte det var oerhört givande arbete alltså, det var det. Jag hade stannat om inte handledningen hade 
brustit så otroligt mycket alltså. Så att det … det blev helt enkelt för mycket av… Ingenstans att 
härbärgera så att säga. Vem skulle jag gå till liksom, så att det var, ja det var trist faktiskt. 

 

Summering av Karins övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser: 

Karin berättar om hur hon påverkades av en döende kvinna när hon arbetade som kurator. En 

kvinna som på många sätt liknade henne själv:  
Karin: Jag hade ju också, det var ju en kvinna där kommer jag ihåg, hon var lika gammal som mig, och 
hon hade två söner som var precis lika gamla som mina söner va. 

Intervjuare: Hon låg sjuk där? 

Karin: Ja. Svårt svårt sjuk. Och det var ju också väldigt jobbigt, liksom man tänker sig själv, ja, hon är 
lika gammal som mig, hennes söner då och de kom upp där på avdelningen och… man får ju så mycket 
tankeställare om livet liksom, och döden så. … som man inte får om man jobbar på en vuxenenhet, även 
om de dör ju också där va men det blir inte på samma sätt liksom… nej. Man möter inte de anhöriga 
heller.    

Intervjuare: Man får något perspektiv liksom? 

Karin: Ja, verkligen. Verkligen. Så det, nej det. Det var mycket enklare att jobba med missbrukare och… 
annat. 
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Generellt tema: Drivkraft och ideologi 
I samband med att Karin pratar om träfflokalen hon startade berättar hon om en klient som var 

väldigt duktig på att måla. Karin berättar hur hon ordnade så att denne klient fick ha en 

konstutställning i träfflokalen. Hon berättar om vad som fick henne att dra igång 

utställningen:   
Jo men det var ju för att han var en väldigt duktig konstnär. Men han söp ju var periodare liksom och han 
orkade inte sätta igång, var skulle han ha den han hade ju inga pengar, han var ju pensionär, men då kom 
jag på idén liksom men du kan ju ha den här liksom i lokalen. […) …det var ju för att jag tänkte att dom 
skulle få ut något av det, utveckla göra något som dom tyckte var ja, som dom mådde bra av. Det var ju 
det. Då växer ju fantasin så att säga 

 

Karin nämner sedan att hon i handledningen fått lära sig ett lösningsfokuserat arbetssätt, att 

plocka fram och arbeta med personens tillgångar istället för att se till problemen. Detta 

arbetssätt beskriver hon som något väldigt positivt. 

 

Generellt tema: Hur Karin pratar om och förhåller sig till: sig själv, klienten, 
socialarbetaren och det sociala arbetet 

Sig själv 

Karin blir ombedd att beskriva sig själv och svarar att andra brukar beskriva henne som lugn, 

tålmodig och att hon kan lyssna. Hon säger sig tro att dessa kvaliteter ligger i hennes 

personlighet mer än något hon skulle ha lärt sig på någon skola. 

 Karin återkommer flera gånger till att hon ogillar den typen av socialt arbete som 

inbegriper ”myndighetsutövning”. Hon kopplar detta till sin egen uppväxt:  
…som jag är då, jag blev väldigt auktoritärt uppfostrad nämligen så det är därför jag inte gillar att själv 
vara väldigt autoritär, att nej du får inga matpengar. Så att det hör ju jag menar ens personlighet betyder 
ju mera.  

 

Hon pratar om att sätta gränser i arbetet och berättar om hur en kollega satte gränsen för en 

berusad klient genom att dra en gräns med en sopborste och säga: ”Du går inte över den här 

linjen jag drar med sopborsten”. Kollegan fick efter det en smocka av klienten och Karin 

fortsätter: Jag hade aldrig gjort så va, jag hade ju lirkat, ”ska du inte gå ut och ta ett bloss nu” 

eller va, men så att ens personlighet det är ju det största verktyget man har i såna här 

situationer va.  

 I samband med händelsen då hon slutade arbeta som kurator (se Nederlag och negativa 

händelser) förklarar Karin vad hon ser som fördelar med att arbeta på en förvaltning:   
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…ja, men den bristande handledningen gjorde att jag gick tillbak, till vuxenenheter igen, till 
stadsdelsförvaltningen […] jag tyckte att det var tryggare på nått sätt, och bättre att jobba på en 
förvaltning. Dels så fick man hålla sig a jour med alla… eh.. lagar och kunskap, man liksom följde med, 
och alltid handledning… och.. det var liksom ordning och reda på så sätt  så att jag gick tillbaka då. 

 

Klienten 

Karin nämner inget som vi har ansett bör placeras under denna rubrik. 

 

Socialarbetaren och det sociala arbetet 

Karin pratar om att sätta gränser i arbetet och förklarar att hon tror det är bra att få erfarenhet 

av olika arbeten. 

 Karin återkommer till att på olika sätt jämföra arbetet som kurator med andra arbeten hon 

haft. Bland annat nämner hon den olika mängden handledning hon fick. Som kurator fick de 

25 kuratorerna 45 minuters grupphandledning var 3:e vecka. Hon beskriver att hon fick mer 

handledning på stadsdelsnämnden än på kuratorskliniken. I samband med detta nämner hon 

att det fanns en uttalad regel mellan kuratorerna som förbjöd att man pratade om 

arbetsrelaterade händelser i kafferummet. Eftersom hon tyckte att hon som kurator fick för lite 

handledning upplevde hon denna regel som väldigt negativ.  

 Karin beskriver arbetet på ett lågtröskelboende för alkoholister. Hon berättar att klienterna 

började slåss, oftast med varandra. Karin beskriver vad hon och hennes kollegor kunde göra i 

sådana situationer:  
Karin: Ringa polisen. Det ju det man gjorde och så satt man där och väntade och stod där och liksom… 
Och så hände det ju då att polisen tog den ena då, och så släppte de den då, och sen kom den tillbaka va… 

Intervjuare: Hur gick det då? Hur gick det sen? 

Karin: Nja, ofta gick de och lade sig då så.. 

Intervjuare: Det löste sig eller? 

Karin: Ja… […] Nej men det var lite vardagsmat va det där att det hände, men det var jobbigt hur som 
helst.  

Intervjuare: Mm. Om man ringde polisen då, vad ville ni uppnå med det liksom? 

Karin: Att de skulle skiljas åt och inte slå ihjäl varandra helt enkelt. För vi kunde ju inte stoppa det här 
va. Vi var ofta tjejer som jobbade då va, unga tjejer.  

Intervjuare: Ja… Just det… 

Karin: Så vi kunde ju liksom inte göra nånting. 

Intervjuare: Nej 

Karin: Det hände väl också att det var nån personal som fick sig en smocka också nån gång. Äh… Men 
det var mest dom som rök ihop…  
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Intervjuare: Ja… I den typen av situationer, hade du liksom önskat att du hade nånting, eller att det 
fanns någonting annat att göra eller nåt sånt? 

Karin: Nej, faktiskt inte… För jag menar man hade inte kunnat påverka det va.  

Intervjuare: Hur menar du då? 

Karin: Jo men alltså dom var ju fulla va. Dom fick ju vara fulla där inne va. […]Utan det hade väl varit 
att man skulle kräva nykterhet då men det var inte så där.  

 
Respondent: Mia 

Händelsetema: Historiskt och strukturellt betydelsefulla händelser 

Händelse:  

Mia berättar om hur olika socialdistrikt inte ville ta på sig ansvaret för personer som var i 

behov av hjälp. 

 

Mias reflektion:  
Alltså det som har varit väldigt sorgligt är ju såna situationer när du har fått förtroende med en hemlös, 
missbrukande klient på plattan som sover i nån toalett eller källare eller på plattan. Och sen försöker du 
sälja det till socialdistriktet som de tillhör. Först måste du kolla att vem accepterar att den här personen 
tillhör dem? För de kan bråka sinsemellan då. Det kunde vara att Lidingö sade ”nej, det är inte vi, det 
måste vara där i Stockholm och sådär, nej det är inte vi”, att ingen ens bryr sig att tycka att den här 
personen tillhör oss. Och sen börja där, kan vi hjälpa honom, finns det nånting vi kan göra? Kan det 
komma till tals, avgiftning? Är han nånting att satsa på? Såna frågor. Ganska hemskt alltså. 

 

Summering av Mias övriga reflektioner kring historiska och strukturellt betydelsefulla 

händelser: 

Mia kommer flera gånger under intervjun in på omorganiseringar hon varit föremål för. Hon 

berättar om hur hon och hennes kollega avsiktligt bortorganiserats: 
…och sen när dom ville bli av med mig och X, dom visste inte hur dom skall göra liksom. En klar bild av 
vad som hände. Dom erbjuder olika andra alternativ, ”Ni kan väl vilja jobba inomhus nu? Ni har jobbat så 
länge där ute” bla-bla-bla. Ja, alltså då hamnade jag, X han vägrade, han ville jobba bara på plattan annars 
gick han i pension, och jag tog vad som erbjöds… Det var svårt, vi blev väldigt ledsna att vi inte fick 
fortsätta… Det var sorgligt också, att de inte förstod att uppskatta någonting av vår väldigt långa 
erfarenhet utan det var bara att omorganisera och se till att, det fanns för lite tjänster och då skulle man 
omorganisera bort mig och X på nått sätt eftersom vi var i den gamla pensionsåldern, men jag ville inte 
gå i pension. 

 

Mia berättar vid flera tillfällen att ledningen inte värdesatte hennes långa erfarenhet och 

kunnande. Många beslut som togs framtvingades av ekonomiska besparingar och 

omstruktureringar.   

Händelsetema: Hot och våld 

Händelse:  
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Mia berättar om ett tillfälle när hon på plattan lämnat sin kollega för att hjälpa en finsk klient 

hon tidigare haft kontakt med. Genom att lämna sin kollega frångick Mia den vanliga 

arbetsrutinen att alltid gå två och två. Hon hamnar mitt i ett planerat rånförsök.  

 

Mias reflektion: 
 
Sen var det en annan gång som jag kommer ihåg, Jag hjälpte en finsk klient. Och, det var en annan man, 
en svensk kille som var judomästare i Norden som också hade gått ner sig och blivit missbrukare. Han 
ville nånting med den här finska killen som jag gick och hjälpte. Det visade sig att han hade tänkt råna 
den killen och jag kom och störde. Jag hade skickat Mikael redan till andra sidan, jag sade ”gå du före till 
centralensidan, jag kommer strax”. Vilket man aldrig borde göra, man skall alltid, utan det var jag som 
gjorde fel. Men då kommer den här killen och han är SÅ hotfull. Jag har fem poliser på plattan. Och jag 
vågar inte ens titta åt dom. Jag blir helt, ja vad heter det… förstelnad, av den här mannens blick, som är 
bara ”jag skall döda dig”. Och… jag visste ju inte att han skulle råna honom eller att jag kom och störde, 
utan det var en kille som jag kände sedan tidigare och skulle hjälpa, han skulle åka till sin mamma i 
Gävle. Och sen senare fick jag veta det här att det var så. Men det gick några år och sen kom den här 
killen och han bad om ursäkt och sade att han var så starkt påverkad… Då var jag riktigt rädd. Och då 
åkte jag själv tillbaka och sen gick jag faktiskt i kristerapi i några samtal genom jobbet om det här, för så 
fort jag såg honom i tunnelbanan eller nånting så blev jag… jag ville inte va där. Bara den här blicken 
alltså, att jag skall mörda dig. Oj oj oj.  

 

Mia berättar att hennes beslut kunnat få förödande konsekvenser och att hennes kollega också 

påtalade detta: 
X var jättearg på mig. och jag förstår det. Att han hade gått med på att gå till andra sidan, vi arbetade på 
båda sidorna, både vid plattan och vid centralstationen. Vi hade viss rutin på hur vi går under dagen. Och 
att jag över huvud taget gick in och blandade mig i det där, det förstod han inte. 

 

Summering av Mias övriga reflektioner kring hot och våld: 

Mia berättar hur hon tidigt i sin yrkeskarriär blev slagen i bakhuvudet av en påtänd kvinna på 

plattan. Hon berättar att det inte hade något med Mia att göra men att hon tyckte det kändes 

orättvist eftersom hon knappt hunnit börja jobba. Hon berättar att det enda hon kunde göra 

efteråt var att gå tillbaka och försöka att inte vara rädd. Mia berättar vidare hur en psykotisk 

kvinna försökte tända eld på henne på S:t Görans sjukhus. Vid alla dessa tillfällen blev Mia 

ordentligt skakad och vid två av händelserna sökte hon själv hjälp för att bearbeta det som 

hänt. Hon erbjöds inte hjälp av arbetsgivare. 

 



  41 

Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

Händelse:  

Mia arbetade under några år med ett uppdrag som gick ut på att sälja klienter till olika 

socialdistrikt. Mia berättar här om ett speciellt möte, ett möte hon beskriver som positivt och 

meningsfullt även om historien fick en tragisk utgång.  

 

Mias reflektion: 
Mia: Och jag lyckades väldigt bra med en, ja nu skall jag berätta en bild då. En kille, finsk rom, han är 
analfabet, kroppen skadad, går dåligt, han är gift, har en dotter i tidiga tonåren. Jag lyckas sälja honom till 
Kommun X för 50 000:- Vi får 50 000:- att jobba med honom. Och han hade alkoholproblem, det var 
hans beroende... Och till den här personen lyckades jag skaffa bostad, de skulle skilja sig då, frun och 
han. En egen liten etta. Och den här analfabetiska killen som är kanske i fyrtioårsåldern med svåra 
sjukdomar, fysiska och psykiska, och kan alltså inte skriva, läsa, han frågar efter målargrejer.     

Intervjuare: Mmm… 

Mia: Jag får pengar till det, så han får tuber och såna här staffli och alltihopa. Och i den här lilla 
lägenheten, han börjar måla tavlor varav jag har fått en som är väldigt värdefull för mig. Och det kändes 
så KUL alltså! Men sen okej, det här med bostaden, då var det förstås folk som fick reda på att han hade 
fått bostad, besökte honom, i vilket skick som helst… 

Intervjuare: Hans gamla kompisar? 

Mia: Ja, ja, det är ju det alltid. Och så småningom förlorade förstås bostaden då.  

Intervjuare: Ja, okej.  

Mia: Ja, och idag är han död…. Men alltså några år kändes det alldeles fantastiskt. 

 

Summering av Mias övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser: 

Att på olika sätt kunna hjälpa klienten tar Mia upp som något positivt när hon beskriver 

positiva händelser. Även vändpunkter som är förknippade med en gynnsam förändring hos 

klienten. Ett exempel på det är när Mia berättar om en klient som försökte hjälpa andra på 

plattan att bli drogfria: 
Han var väldigt svår missbrukare, heroin och allting. Och några år efter så gick han på plattan och 
informerade sina kompisar på plattan om möjligheterna och sådär och det var så, härligt, en människa, 
han kunde lämna allting det här med missbruk. Det är ovanligt att de kan det men han gjorde det. 
Åtminstone under ett par år vet jag. Sen vet man ju inte hur det har gått. 

 

Mia berättar vidare om när hennes socialkontor vann pris till följd av ett projekt hon drivit. 

Med målet att inventera och lyfta fram klienternas kompetenser startade Mia ett 

trädgårdsprojekt där klienterna fick odla, måla och bygga tillsammans.  
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Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

Händelse:  

Mia berättar om en ung tjej som dog under hennes tid på plattan och hur Mia och hennes 

arbete påverkades av det. Hon berättar också om en pojke hon mötte på plattan vars 

släktfotografi hon fortfarande förvarar. 

 

Mias reflektion: 
På den tiden fanns även toaletterna där strax innanför dörren. Och där dog ju många. Dels silade de där. 
Och sen så dog, det var en tjej, X och jag hade kontakt med henne. En iransk tjej, 25 årsåldern, så såg 
man henne och nästa dag var hon död på toaletten och det var väldigt jobbigt. Att se en person, vacker, 
vackert hår, såg inte särskilt missbrukare ut, och sen såg man bara, hon är död.  

Intervjuare: Mmm 

Mia: Väldigt många var så. Just de här yngre kändes väldigt svårt att, livet gick till spillo. Ingen tog tag i 
dig. Ingen. 

Intervjuare: Hur påverkade det dig i jobbet? När du jobbade dagen efter och så? 

Mia: Det var sorgligt på något sätt. Och samtidigt försökte man vara ännu mera vaken och titta finns här 
nån som inte orkar ta kontakt. Det fanns en rysk kille som bara låg som en säck längre in i kulturhuset, i 
det mörka valvet. Och jag gick och försökte väcka honom. Jag fick faktiskt kontakt men jag vet inte idag 
var han finns, och jag har hans släktfotografier hemma hos mig. Och jag vet inte vad jag skall göra av 
dem för att jag har sökt honom genom socialen, men den socialarbetaren har själv blivit sjuk och slutat. 
Sen polisen kanske skulle kunna ha, men han ville att jag tog hand om dem 

 

Summering av Mias övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser: 

Mia berättar om olika typer av negativa händelser och nederlag. De är av något olika karaktär. 

Förutom händelserna ovan som handlar om hur klinter dör eller försvinner berättar Mia 

omfattande om en händelse som enligt henne fick följden att hon tappade förtroendet för 

rättsväsendet. Hon hade följt med en klient till Hovrätten och tvingades där vänta i flera 

timmar på en försenad åklagare. När väl åklagaren kom avslog denne klientens ansökan på 

några minuter: 

Mia: Det fanns ingen respekt för det. Man kunde känna just den dagen att aha, det är en missbrukare. 
Man säger det inte rakt ut men man säger det på så många andra sätt. Och han förstår ju också, han är inte 
dum i huvudet. Och de är så vana. 

Intervjuare: Hur påverkar det dig? 

Mia: Ja jag blir arg. Jag blir partisk. Jag kan inte hålla avståndet då. Jag känner liksom nästan mig 
drabbad. Jag blir alldeles för personlig där då. Sen får jag jobba med det. 

Intervjuare: Du liksom identifierar dig? 
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Mia: Ja, jag visar det inte för klienten men sen i personalgruppen kan jag berätta liksom att horribelt, 
liksom.… Och samhället kanske tycker det är lika bra om de dör. Skit samma. Det är nedslående. 
Samtidigt som det får inte bli nedslående för du behöver din energi att orka nästa dag. Och möta 
människor, och försöka hitta något bra. Om inte annat, förlänga deras liv kanske nån månad, hitta på 
nånting som de upplever som positivt vid livets slut då. Ja. 

 

Generellt tema: Drivkraft och ideologi  

Mia nämner inget kring drivkraft och ideologi.  

 

Generellt tema: Hur Mia pratar om och förhåller sig till: sig själv, klienten, 
socialarbetaren och det sociala arbetet 

Sig själv 

Mia reflekterar över vad det är som har gjort att hon har orkat med det tuffa arbetet som 

socialarbetare på plattan: 

Mia: Och, jag vet inte om det har med min och min kollegas bakgrund att göra men vi har båda 
erfarenhet, att jag som krigsbarn skickades, precis fyllda tre år till Sverige. Så att nånstans fanns det där 
en förståelse för människor med smärta och människor som har blivit lämnade på nått sätt. 

Intervjuare: För att du hade egen erfarenhet av det? 

Mia: Ja, jag tror att det låg där nånstans att jag alltid hade känt mig väldigt hudlös, utan skydd. Men i 
jobbet så kunde jag klä på mig socialarbetarrollen. Och ändå var jag jag där inuti, men det var ett väldigt 
skydd. Då vågade man vara lite mera spontan och öppen och ögonen öppna, och samtidigt, väldigt 
mycket det här med respekt för om nån inte vill ha kontakt. Det var ju frivilligt. 

Mia berättar om relationen till klienten utifrån hennes bakgrund. Hon reflekterar också kring 

vad ålder och kön har betytt i det sociala arbetet: 
…och den känsligheten tror jag är på både gott och ont. Den har jag säkert från min barndom. Av mina 
uppväxtförhållanden, men samtidigt fanns den där risken från när jag var yngre att någon blev kär i dig, 
du blev kär i någon, man blev för beroende, man blev kanske utnyttjad att jobba mer än man skulle med 
nån person och så, därför att, det är två sidor med sensibiliteten. Den har ju vuxit bort med åren, ju äldre 
man blir. Man blir mera realistisk, och ingen ser på dig som en kvinna, utan du är en människa här, en 
socialarbetare, det är väldigt skönt faktiskt. En grej med att bli äldre, man fick liksom bara vara människa. 
Inte ett könsobjekt som när man var yngre.  

 

Klienten 

Mia och hennes kollega arbetade enligt henne själv uteslutande utifrån den utsattes behov på 

plattan. För att kunna hjälpa menar Mia att grundfundamentet mellan socialarbetaren och 

missbrukaren måste bygga på tillit och förtroende. För att skapa detta valde Mia och hennes 

närmaste kollega att anta ett ”blåögt” förhållningssätt gentemot klienterna:  
…där kom vi överens X och jag att vi blir väldigt blåögda här. Vi ser inga brott, vi har inte kontakt med 
polisen, vi finns där bara till om någon vill ha nånting och… behöver vår telefon, pratar med sin 
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socialtjänst, behöver att vi ordnar nattlogi, vad som helst. Och … Det gick hem så småningom. ”Mia och 
X” det blev ett begrepp på plattan. Även DN var där nån gång och tog bilder och frågade folk och så.…  

Intervjuare: Och då backar jag lite, för du sade att du och X gjorde ett val med att vara blåögda. Att ni 
valde det och liksom kom överens om det, gav det att hemlösa, missbrukare och folk på plattan fick tillit 
till er? Att ni inte dömde? 

Mia: Ja! Och också säkerhetsskäl. För det var ju väldigt farliga människor där. Det var folk som hade 
mördat och alltihopa. Och det måste vi bortse från. Vi måste bara titta på den här människan behöver den 
här kontakten nu, och den här hjälpen, och alltså, jag var säkert nån gång rädd, det måste jag säga. 

Mia berättar vidare att klientens självbild är dålig och att de allt för ofta ser sig själva som 

värdelösa. Hon själv ser på missbrukaren annorlunda nu än när hon började arbeta. Nu ser hon 

människan inuti och även de livsvillkor som legat till grund för de ofta destruktiva val 

personen tagit under sitt liv. Samtidigt menar Mia att hon med åren förstått att saker tar tid 

och att långt ifrån alla kommer ur sitt missbruk och blir helhjärtade samhällsmedborgare, som 

Mia uttrycker det. Något hon trodde och hoppades på som ung socialarbetare.  

 

Socialarbetaren och det sociala arbetet 

Mia berättar att för ett fungerande socialt arbete krävs omfattande och ofta återkommande 

handledning:  
Handledning får man inte glömma! Alltså, det är otroligt viktigt och man måste kräva det! Ibland låtsas 
dom att ”ja, vi väntar lite” Nej, man måste kräva det alltså, man orkar inte med människor där ute som är 
så sönder, dom ehh… vad skall man säga, de vet inte vilka de är mera. Och lägger allting på en. Och som 
ung socialarbetare, det är jättefarligt för man, åtminstone jag tog åt mig jättemycket. 

 

Mia berättar också om svårigheten att arbeta ensam och om vikten att skapa en fungerande 

arbetsgrupp. Ärlighet och frihet att tycka olika anser Mia vara viktigt.  

 Mia reflekterar här över socialarbetarens roll och vad hon tycker socialt arbete egentligen 

handlar om: 
Mia: På ett sätt är det ju också att sköta en trädgård att vara socialarbetare.  

Intervjuare: Ja, jag tänkte precis på det.  

Mia: Ja. Det här lilla lilla som finns nånstans djupt inne som fortfarande, det här lilla barnet som kommer 
till världen, den har ingen skuld, den har inget ont, och den täcks av så mycket sånt som.. ja. Jag säger 
inte att man skall gräva sig fram till det lilla barnet, men det kan glimta fram där efter många många 
samtal. Men sen så… Det är väldigt tröstlöst arbete på det sättet att det har gått så långt för så många. När 
de har kommit upp i åldern. Att egentligen vad du kan göra är att lindra kanske, livet. Det blir inte nån 
som går åtta till fem jobb. 

… Trots allt stort maskineri i samhället, missbruk, folk i missär. Vad handlar det om… Det handlar om 
kontakt. Empati. Medkänsla. Respekt. Alla dessa gamla fraser. Och att ha dem i praktiken varje dag med 
dig. Och sen när du inte orkar gå och lägg det i en sopsäck på handledning eller nånstans för att du skall 
orka igen. Och att man inte kan vara själv utan att man måste ha en grupp och man måste ha uppifrån 
godkännande att det här är okej att vi jobbar såhär. Annars går det inte. Det går inte att vara ensam 
socialarbetare och gå där och tro att man gör nånting för att nej, man går under. Man måste känna att jag 
tillhör några, nån enhet som också tycker som jag. Ja… Så är det. 



  45 

 
 
Respondent: Mikael 

Händelsetema: Historiskt och strukturellt betydelsefulla händelser 

Händelse:  

Mikael berättar om HIV-epidemin som på allvar bröt ut på 1970-talet i Sverige. Han beskriver 

det kaos som rådde i samhället och hur läkare och andra högt uppsatta personer på olika sätt 

ville lösa det uppkomna nationella problemet. Mikael beskriver denna historiska episod som 

den häftigaste i hans liv.    

 

Mikaels reflektion: 
Mikael: Det är det häftigaste jag har varit med om i mitt liv. En läkare tyckte att man skulle tatuera alla 
på insidan av låret, med ett H (som i HIV). Så man skulle kunna se vilka som är smittade, en annan som 
hette X tyckte att man skulle ha koncentrationsläger med alla inlåsta och sen skulle man ha vakter, som 
skulle vara andra HIV-smittade, som var solidariska med samhället, detta var stora artiklar i svenska 
dagbladet. Och det var, folk var fullständigt hysteriska och sa man nånting om att man tycker att man ska 
ta i hårdare tag så fick man applåder. Men, det viktiga var att man ställde sig på de aids-sjukas sida, för 
annars hade man fördrivit dom under jorden. (…) Man kan inte genom repression stoppa en epidemi. Och 
det förstod vi tidigt. Och då blev det väldigt mycket skriverier och en del tyckte att vi var oansvariga 
socialarbetare som tyckte att vi inte ska låsa in dom som man då försökte med ett tag, ni vet det här, nu är 
det nästan inga som låses in, det går inte. (…) Men samhället var fullständigt hysteriskt och dom anställde 
hur mycket folk som helst, det var ju tur att dom anställde mig… 

Intervjuare: Det var en viktig period? 

Mikael: Det var en viktig period för väldigt, väldigt många. För väldigt många. Och den vanns den 
frågan, det fanns egentligen inga alternativ till det för tänk er om man skulle tvångstesta människor som 
inte ville, skulle man ha arméer av folk som skulle jaga?  

 

Summering av Mikaels övriga reflektioner kring historiska och strukturellt 

betydelsefulla händelser: 

Mikaels reflektioner kopplade till historien och till strukturellt betydelsefulla händelser utgörs 

enligt Mikael av dels händelser likt den ovan, stora omvälvande händelser samt händelser då 

det på strukturell nivå brustit i ansvarstagande.  

Mikael berättar om två händelser som enligt honom har sin grund i bristande ansvar. Den ena 

är när hans nya chef ville flytta missbrukare från plattan till Stenparken. Mikael menar att det 

bara handlade om att flytta problemet till ett annat ställe, vilket gick ut över hans klienter samt 

över hans möjligheter att göra ett bra jobb. Denna förändring menar Mikael blev signifikativ 

för den nya uppsökarverksamheten där uppsökarens roll mer handlade om att sprida ut 

missbrukarna till olika ställen för att minska skrik och skrän, än att fånga upp och hjälpa.   
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 Mikael berättar vidare om en händelse där han menar att polis, facket och övriga samhället 

inte tog ansvar för hur romer behandlades. Mikael själv blev ifrågasatt när han påtalade detta: 
En händelse som blev väldigt central som kom att göra att jag kom på kamp med gud och hela världen, 
det var när jag träffade en av de jävla poliserna där nere, som, det var nämligen så när de där romerna 
kom från Rumänien, dom hade barnen med sig och allting och det var ju bedrövligt. Och då menade, då 
ville ju inte svenska samhället ta hand om dom alls, så polisen hade redan bestämt sig för att dom ska ut. 
Och då säger en polis till mig såhär ”ja, vi syr in dom där” Jamen, vad har ni för häktningsrekvisit? Vad 
syr ni in dom på? ”Äh vi syr in dom ändå” Och det, om vi tänker efter, det kan polisen, det kan man 
uppenbarligen göra med romer. Man kan sy in dom ändå. Det hela rättssamhället gör är att det ska finnas 
vissa saker va! Det ska vara anhållningstider, ja, dom syr in dom bara. Det var ju en olaglighet som bara 
är rent chockerande, jag tog upp det här med facket, jag ville att det skulle tas upp allting. Men det slutade 
med att alla blev förbannade på mig. Så dom tyckte, dom blev skitförbannade! Därför att hela samhället 
kämpade naturligtvis mot dom här romerna.  

 

Händelsetema: Hot och våld 
Mikael nämner inga händelser avseende hot och våld i yrket. 

 

Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

Händelse:  

Utöver HIV-epidemin berättar Mikael även om hans arbete med att försöka integrera 

utvecklingsstörda personer till samhället på 1960 och 1970-talet som en omvälvande och 

överlag positiv händelse.  

 

Mikaels reflektion: 
Man hade byggt upp idealsamhällen, typ Karlslund och Björnkulla. Och där så bodde man isolerat och dit 
åkte studiebesök från hela världen för att se hur man skyddade utvecklingsstörda från samhället och att vi 
andra skulle slippa se dom då. Men då kom lagen med Karl Grynevald som jag kände väl eller kom att 
känna väl, som då var medicinalråd, att man skulle flytta ut dom i samhället. Och det var jag med om. Jag 
har alltså varit med om att åka buss första gången i deras liv med en vuxen människa i 30-40 årsåldern 
och att dom får bo. Så det blev en oerhört central del. 

 

Summering av Mikaels övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser: 

Mikael nämner inget som vi har ansett bör placeras under denna rubrik. 

 

Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

Händelse:  

Mikael berättar om hur hans första klient blev mördad av sin man samt varför det kändes 

viktigt för Mikael att besöka mannen i fängelset.  
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Mikaels reflektioner: 
Där hade jag en flicka som var jagad av sin fästman, vi lyckades placera henne på Rinkeby, på alla 
kvinnors hus. Men hon gick hem en dag, och blev mördad. Och det var en enorm chock, det var en enorm 
chock. Och jag besökte mördaren, jag vet egentligen inte varför, men jag tror att dom tyckte på Rinkeby 
att jag skulle göra det, det var väldigt obehagligt. Hon var väldigt självständig och begåvad kvinna. Men 
jag gjorde det jag kunde, det skrevs ett nummer från alla kvinnors hus om det där så att. Nu kan jag 
fortsätta, nu går jag över till nåt annat då?  

Intervjuare: Handlade det om att du sökte upp honom för att nån bad dig eller för att du kände att du 
måste? 

Mikael: Jag kände nog att jag måste träffa honom ja. 

Intervjuare: För din skull? 

Mikael: Ja, för min del, ja just det. Det är en bra fråga. Därför att, det problem jag har, att jag ändå tror 
att det finns någon förklaring, att man inte får göra en omänniska. För mig var det viktigt att träffa honom 
för att jag ville ändå se ett ansikte, att det finns i mötet med den andra, en människa. Det finns hemska 
onda handlingar, när det gäller Breivik, det är nästan första gången i mitt liv, när jag sitter och ser på teve 
här som jag har svårt nu, nu har jag riktigt svårt, men jag brukar alltid på nåt sätt kunna stå på nån 
gärningsmans sida. 

Intervjuare: Kan du se, präglade den händelsen dig på nåt sätt som socialarbetare vidare sen? 

Mikael: Jag tror ändå inte det.   

 

Summering av Mikaels övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser: 

Mikael berättar under vårt möte mycket om episoden med de utvecklingsstörda personer han 

arbetat med. Även om händelsen i sig är positiv och det enligt Mikael gick väldigt bra, 

nämner Mikael även en händelse från denna tid som ett nederlag och misslyckande: 
…och en gång var det en väldigt farlig patient som man ansåg sig inte kunna klara. Då skulle vi ta hand 
om honom och lägga honom i ett rum med en autistisk svårt psyksikt störd pojke, och vi blir så upprörda 
av det där så vi vägrade. Vi inrättade nåt annat rum och det blev ett himla hallå och pressen var där och vi 
hade banderoller över Nybodaväg. Det är jag som har hittat på ”eget rum”, det var långt, långt innan 
Bengt Westerberg började med det. 

 

Mikael beskriver hans arbete i Peru samt hans upptäckt av tredje världen som chockartade 

men betydelsefulla händelser för honom som socionom:  
Mikael: Jag har min styrka i att jag har ett jämlikhetspatos. 

Intervjuare: Var har du fått det ifrån? 

Mikael: Det är en lång historia men när jag var ung så var jag med svalorna i Emmaus i Peru och såg en 
oändlig nöd där, folk jag jobbade med, vi skulle få mammorna att få dagis så de kunde jobba, männen 
hade övergivit dom allt eftersom, ja, det var en misär som var värre än Indiens slum då (…) Jag var 
väldigt mycket en revolutionär, att jag upptäckte tredje världen en gång i tiden, jag tyckte att jag 
upptäckte den. Eftersom den beskrevs inte i pressen, det är faktiskt sant! Det har man undersökningar på. 
Sydafrika fanns, men inte Afrika och Latinamerika och Asien. 
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Generellt tema: Drivkraft och ideologi    
Mikael återkommer ofta till sitt ideal och till sin drivkraft under vårt möte.  

Mikael: Det enda jag bryr mig om är att manifestera människovärdet. Så jämlikheten tycker jag är själva 
grunden. Jag är inte för jämlikheten för att det finns nån, utan jag är för jämlikheten för att jag vill 
konstruera den. Jag tycker det är det enda som är vackert. 

Intervjuare: Mm, ideal… 

Mikael: Det är mitt ideal, och det glömmer jag aldrig. Det har naturligtvis satt enorma spår på mig, att 
just i min tro på humanismen. Att människan handlar bara om en människa, mötet… 

Intervjuare: Förlåt innan du börjar får jag fråga, då är det som att du har, man kan se hur socialarbetet så 
att säga har rekonstruerat din humanism? 

Mikael: Ja, absolut, det är centralt. 

Intervjuare: Ja, det är centralt, för från början var det liksom också, jag undrar var du kan ha fått det från 
ifrån början? Kan det ligga i personlighet eller hade du vissa föräldrar som hade åsikter eller hur kommer 
det sig? 

Mikael: Ja, det där är en fråga som egentligen ligger på ett psykologiskt djupplan och där tror jag att det 
hänger ihop med ett relativt trassligt liv, det är jag ganska säker på att det finns identifikationer och sen 
kan man, jag har inte svårt att prata om nånting nu längre, men det är klart att i mitt fall har det gällt det… 
Att ställa upp hela tiden.  

Intervjuare: Alla händelser du har varit med om, det blir väldigt förenklat att säga så när du har varit 
med om så himla mycket, men den här typen av händelser som du berättar för oss, skulle du kunna säga 
nånting om på vilka sätt du kan känna generellt då, det blir ju generellt sätt nu, hur dom har berikat ditt 
arbete som socialarbetare och också om dom möjligtvis har också på nåt vis försvårat för ditt arbete? 

Mikael: Jag har, hela mitt liv har jag jobbat på det här sättet och för mig är dom mest utsatta, det är 
nånting heligt, för det talar om vad du och jag har för människovärde. Och jag känner mig stark där.  

Intervjuperson: På vilket sätt med mötena då, på vilket sätt skulle du säga själv att dom har berikat ditt 
fortsatta arbete liksom? 

Mikael: Ja… jag vet inte. Det är, man vet ju inte, jag kan inte tänka mig nåt annat liv. Jag har levt såhär 
och jag skulle förmodligen leva likadant i nästa liv. När jag gick på plattan så tyckte jag det var det mest 
meningsfulla jag har gjort i mitt liv, trots allt…. och jag blev hela tiden förvissad om att jobba utifrån ett 
klientperspektiv, men att man måste ha en vision om, att varje människa, man måste ha en vision om att 
det också är betydelsefullt. För mig, jag tror på att manifestera värde. Att det är liksom, den symboliska 
delen att nån bryr sig om de här som är här nere. 

 

Generellt tema: Hur Mikael pratar om och förhåller sig till: sig själv, klienten, 
socialarbetaren och det sociala arbetet 

Sig själv 

Mikael menar att spriten är en nationell katastrof och att han aktivt har tagit ställning mot 

spriten, vilket han tycker att alla andra också måste göra. Mikael berättar här om hur ett möte 
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med en klient på en krog i Stockholm fick honom att sluta dricka öl under resten av sitt 

yrkesverksamma liv: 
Jag jobbade på Maria. Och där var det en händelse, första dagen så träffade jag en arkitekt som hade supit 
ner allting, han hade förlorat jobb och förlorat bostad och allting. Och jag pratade med honom och sen 
gick jag och tog en öl på Stopet som ligger nedanför och då kommer han fram och säger ”tjena Mikael, 
kul att se att du också kan vara som en människa”. Och då, från och med den gången så slutade jag dricka 
öl under den tiden jag jobbade med missbrukare. Det blev i alla fall en nyckelhändelse. Här sitter du som 
en människa, och liksom då är han, han piggnar till då och så och så. (…) Jag är för att man lever nykter 
och drogfri. Och jag tror att man måste tro på att det håller på att hända hemska saker nu, man måste i 
upplysningens namn stå upp för att bära sitt liv, även om det är jobbigt. 

 

Mikael berättar också att han är osäker på om han varit en bra eller dålig socialarbetare. Han 

såg sig själv som väldigt omtyckt på plattan vilket inte var lätt att bli, men samtidigt menar 

han att hans arbetsplats medförde få krav på honom som socialarbetare i jämförelse med dem 

som arbetade på ett socialkontor. Efter alla år inom det sociala fältet känner sig Mikael ledsen 

över att hans kompetens och erfarenhet inte tagits bättre om hand ”Jag känner mig lite ledsen 

idag att man kanske bara slutat plötsligen för några år sen och att man inte är med och delar 

med sig av sina erfarenheter, men det är en annan tid nu. Det är en annan tid nu”. 

 

Klienten 

Mikael berättar utifrån hans arbete med utvecklingsstörda hur han ser på klienten och vad som 

har varit viktigt i mötet med denne: 
Alltså väldigt mycket av det som formade mig var ju att jag såg detta under, att det inte är omöjligt att 
lära en människa att åka buss, som aldrig har åkt buss. Det är inte så märkvärdigt, men det är ändå 
oöverstigligt om man aldrig har gjort det så att säga. Så det är många såna exempel om människans 
förvandling. En människa kan förändras hur mycket som helst. En människa är inte, hon blir. Hon blir 
som vi behandlar henne. 

 

Socialarbetaren och det sociala arbetet 

Mikael pratar om de förutsättningar en socialarbetare har för att kunna göra ett bra jobb. Han 

anser att socialarbetarrollen är en omöjlig konstruktion och att den gör socialarbetaren utsatt 

och sårbar: 
De flesta av er kommer väl att hamna på kontor, tror ni inte det? De flesta av er kommer bli 
socialsekreterare. Och med det menar jag om jag ska vara ärlig, är en omöjlig uppgift. Det går inte att få 
ihop, och det beror på den repressiva delen och den frivilliga delen... Men jag har inget förakt för dom 
som jobbar på socialkontor, men då får dom ta sin repressiva roll och man kommer se dom repressivt och 
då blir man ännu mera skadad alltså, man blir ännu mera utsatt. Det är en otrolig omsättning på 
socialkontoren och man sätter ofta de unga oerfarna, för man kan inte får tag på nån annan till de tunga 
uppgifterna. Alltså barnavårdsutredningar och sånt. … Men man kan inte sitta med en 
barnavårdsutredning, man kan inte sitta med en LVM-utredning, och vara vän. Och man kan heller inte 
lita på en socialarbetare ”kan man lita på det?” brukar dom fråga. Ja, det är ju bara att svara ”nej det kan 
man inte”… Så att, man är egentligen en sorts konstruktion som egentligen är fel. Har man en god 
människosyn så måste man nästan välja bort det hela… Jag har kunnat vara god så att säga. Och det 
menar jag att det måste man få vara, eller välja. (…) Jag sitter här som en människa som har hela mitt liv 
kunnat jobba med det jag tycker man ska göra, ett ensidigt klientperspektiv. Det finns ingen annan väg. 
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Och jag har heller inte samarbetat med polisen vilket jag har fått jävligt mycket skit för. Det ska man inte 
göra, idag görs det överallt… Ni kanske tycker att jag är helt en person som inte alls passar i er intervju 
här? 

 

Mikael beskriver nedan sitt förhållningssätt till arbetet. Mikael beskriver också hur han anser 

att socialarbetare i stort påverkas av det sociala arbetets verklighet: 
Intervjuare: Du har ju nämnt flera händelser här såklart, och du har varit inne på hur de här händelserna, 
vad de har gjort med dig som socialarbetare och det har du varit inne på, men jag skulle kunna säga, har 
du några exempel på hur de här historierna har berikat ditt arbete? 

Mikael: Ja. Det är en svår fråga för att som socialarbetare blir man ofta besviken, när man verkligen 
testar en socialarbetare så har man oftast sämre människosyn, sämre tilltro till förändring än vanliga 
människor, så jag har hela tiden jobbat med det här. För mig är det nästan en besatthet att man måste 
fortsätta och fortsätta. Om det är riktigt, det vet jag inte. Respekt t.ex. det kan man aldrig visa någon, 
eftersom respekt är något man har. Respekt kommer inifrån. Annars låtsas jag att jag har respekt. Och det 
vill ingen bli utsatt för. Så att jag tror att jag är på ett sätt, det här är väldigt självkritiskt som en maskin, 
artig, försöker manifestera värde och det är ju inte bra, alla människor som är kloka säger att äkthet är bra. 
Men, man är så ansatt som socialarbetare. Det blir så tungt att man måste hela tiden jobba med, hur ska 
jag behålla mig fräsch. Och det gör man bara genom att engagera sig, det finns liksom inget annat sätt. 
Många drar sig tillbaka och dom blir utbrända.  

Intervjuare: Mikael, jag hörde du sa, det enda man kan göra är att engagera sig, på vilket sätt? I 
personen eller utanför socialkontoret? 

Mikael: Nej i personen. Det är väldigt svårt, egentligen kan man säga att jag tycker nästan synd om de 
människor som ska få den här realitetschocken, jag kommer aldrig få det. Jag kan aldrig drabbas av 
realitetschock därför att jag har en sån negativ föreställning om allt. 

 
Mikael kommer också in på socialarbetarens maktposition och svårigheten att förhålla sig till 

den: 
När man är socialarbetare så jobbar man, man måste jobba med sig själv, man måste se t.ex. vilken makt 
man har. Det är väldigt svårt att känna den makten… Det är väldigt, väldigt lätt att missbruka makt för 
man är i ett sånt enormt överläge. Man blir mycket lugnare när man möter en människa som bara är en 
trasa. 

 

Mikael menar vidare att alla arbetsuppgifter som handlar om tvång bör hanteras av en 

socialpolis. Detta är en förutsättning för att socialarbetaren ska kunna få en hanterbar 

maktposition gentemot klienten. Det är först då som socialarbetaren enligt Mikael kan bli fri i 

sin roll. 
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Summering och reflektion kring resultatet 

Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 
Respondenterna tar på olika sätt upp hur samhället är strukturerat och hur samarbetet mellan 

olika aktörer ser ut, och har sett ut längre tillbaka i tiden. De lyfter också betydelsen av hur 

något är strukturerat och samverkar mellan olika samhällsnivåer. Andreas nämner exempelvis 

hur arbetsstrukturen på behandlingsgruppen i city påverkade hans arbete positivt. Janne 

nämner hur hans arbetsgrupp var strukturerad under 70- och 80-talet och bestod av en blandad 

skara människor med vitt skilda utbildningar och väldigt olika erfarenheter av missbruk. Här 

belyser Andreas och Janne två arbetsgrupper som skiljer sig åt. Andreas belyser också en 

skillnad mellan psykiatrin och socialomsorgen i att psykiatrin har möjligheten att tacka nej till 

vissa klienter, en möjlighet som socialomsorgen inte har.  

 Vidare berör respondenterna hur deras arbete ofta påverkades väldigt direkt av 

samhällsförändringar och omorganiseringar på en mera övergripande nivå. Mia och Mikael 

berör också hur deras arbete i olika situationer var direkt beroende av hur välfungerande andra 

enheter i samhället var. De nämner exempelvis problem med otydliga regler kring vilket 

socialdistrikt som bär ansvaret för vissa klienter och flera respondenter nämner hur deras 

arbetsliv genomgående präglats av omorganiseringar av deras olika arbetsplatser, något som i 

slutänden ofta går ut över klienterna. Karin och Mia nämner ekonomiska nedskärningar som 

ett återkommande problem i deras yrkesliv. Ett annat exempel på den tydliga kopplingen 

mellan det sociala arbetet och ett slags övergripande samhällsstruktur är då Janne beskriver 

tiden då han började arbeta. Han beskriver ett slags ”massproduktion” av socialarbetare. 

Utbildningsgraden skiljde sig mycket åt och han beskriver hur kraven på utbildning var lägre 

än idag.  

 Mikael nämner hysterin som bröt ut kring HIV-epidemin på 80-talet och belyser med detta 

exempel vad som skulle kunna betraktas som ett slags bakomliggande faktor för hur det 

sociala arbetet kom att struktureras, nämligen rädslan för de HIV-sjuka. Synen på de sjuka 

genomsyrade samhället i flera nivåer och Mikael beskriver hur han var en av få som stred mot 

en enligt honom oetisk syn på dessa klienter.   

Händelsetema: Hot och våld 
Mia, Karin och Andreas har alla varit utsatta för både hot och våld i sitt arbete. Mia beskriver 

en oerhörd rädsla i dessa situationer, samtidigt som hon berättar att hon inte haft något annat 

val än att gå tillbaka till arbetet och försöka att inte vara rädd. Hon beskriver likt Andreas 

vikten av att arbeta tillsammans med någon som en form av säkerhetstänk. De gånger Mia 
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upplevt sig behöva hjälp till följd av en händelse har hon fått söka detta själv. Karin berättar 

att hon skulle hantera situationer annorlunda idag utifrån den erfarenhet hon har. Hon menar 

att hon som ny socialarbetare försökte göra någonting till varje pris, även om hon inte alls 

visste vad hon skulle göra. Hon beskriver också en besvikelse över att hennes kollegor inte 

varnat henne för att en öppen kontorsdörr kunde innebära att hotfulla klienter kom på besök. 

Hon menar att hon i akuta situationer ryggmärgsreagerat. Personligheten är enligt Karin viktig 

för att kunna lösa hotfulla situationer. Andreas försökte ha tillit till att det snart skulle komma 

hjälp den gången han höll på att bli våldtagen av en klient. Han menar att socialarbetarens 

titel, ålder och kön spelar in i hotfulla situationer. Han har haft stor nytta av att kunna 

presentera sig som läkare och inte psykiater. Hans övertygelse är att bestämda moderliga 

kvinnor i 50 årsåldern är de som kan bemöta aggressiva manliga klienter bäst. Hans strävan i 

hotfulla situationer är att ligga lågt och försöka reagera tvärt emot sina impulser. En reflektion 

utifrån detta är att socialarbetaren verkar vara utsatt i dubbel bemärkelse när det kommer till 

hot och våld. Dels i relation till klienten i den hotfulla situationen men också efteråt i relation 

till arbetsgivaren i form av uteblivet stöd. Socialarbetaren verkar i mångt och mycket vara 

utlämnad till sig själv och sina ”ryggmärgsreaktioner” som Karin uttrycker det. Varken 

Mikael eller Janne har återgett någon situation som de sett som hotfull, detta i sig är intressant 

att reflektera över. Det skulle kunna tänkas handla om var de arbetat eller att de båda är män. 

Det sistnämnda strider dock mot det Andreas tar upp angående könets betydelse. 

Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 
Händelser som symboliserar triumfer och något positivt kopplas av alla respondenter ihop 

med klienten på olika sätt. De berättar om tillfredställelsen av att kunna hjälpa och att se en 

positiv förändring hos klienten. Andreas berättar att klientens positiva feedback kring hans 

uttänkta agerande betydde mycket. Janne beskriver ett intimt förhållande mellan att lyckas i 

en situation och att uppleva sig själv vara professionell. Hans tvivel kring om han 

överhuvudtaget kunde ses som en socialarbetare ersattes av en övertygelse att så var fallet när 

han lyckades hjälpa klienten på ett professionellt sätt. En reflektion är att klientens och 

socialarbetarens agerande och känslor verkar vara tätt sammankopplade, samt att de på vissa 

sätt är beroende av varandra. När socialarbetaren når klienten och klienten i sin tur lyckas i 

sin strävan känner sig socialarbetaren som en lyckad socialarbetare. Utifrån exemplen som 

respondenterna gett skulle en möjlig reflektion kunna vara att socialarbetarens självbild och 

identitet byggs upp utifrån hur socialarbetaren definierar sina ”lyckanden”, samt i vilken 

utsträckning dessa får socialarbetaren att känna sig meningsfull.  
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Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 
De händelser som respondenterna berättar om som nederlag och/eller på något sätt negativa 

kretsar ofta kring deras klienter. Ofta handlar det om att dessa har dött eller på olika sätt mår 

väldigt dåligt. I andra fall handlar det om hur respondenterna gjort misstag i sitt arbete och i 

vissa fall handlar det om privata motgångar inom ramen för deras yrkesliv. Vissa händelser 

handlar också om hur de på olika sätt är missnöjda med andra samhällsaktörers hantering av 

deras klienter.  

 Flera av respondenterna berättar om sina klienters begravningar, något som självklart är 

särskilt svårt då klienten har stått dem nära. Mia berättar också om känslan av att inte veta vad 

som hänt en klient som försvunnit och Mikael berättar om svårigheten med att möta mannen 

som mördade hans första klient. Karin nämner det som särskilt svårt att hantera en döende 

klient då denne var i samma ålder, och hade barn i samma ålder som hon. Detta exempel 

påvisar ett återkommande mönster, nämligen i hur respondenterna tydligt identifierar sig med 

klienterna. Denna typ av identifiering syns exempelvis i hur respondenterna själva blivit 

upprörda då deras klienter blivit dåligt bemötta av rättsväsende, poliser eller andra 

socialarbetare. Detta är också tydligt i sättet som respondenterna omnämner de klienter som 

inte längre lever.  

Ofta påpekar också respondenterna vad de ser som brister i det sociala arbetet på en mera 

övergripande, strukturell nivå. Exempelvis beskriver Andreas en generell utveckling inom 

omsorgen som kännetecknas av mindre tid att möta klienterna. Han beskriver detta som ett 

svek mot människor.  

 Janne tar upp hur han gör misstaget att tro sig kunna dricka starköl ihop med en klient, 

något som han påpekar att han aldrig skulle göra idag. Janne förklarar sitt misstag med 

naivitet och att han då hade brist på kunskap och förståelse för missbrukets själva natur. 

Andreas nämner hur han en gång blivit öppet arg på en klient och hur detta fick konsekvensen 

att denne vägrade prata med Andreas på fyra månader. Andreas förklarar hur han i efterhand 

kan se händelsen som ett exempel på hur skört hans arbete kan vara och hur han måste beakta 

vad han säger mer noggrant. Karin tar upp hur hon var tvungen att sluta som kurator. Den 

handledning som fanns var allt för bristfällig för henne och hon var väldigt ledsen över att inte 

orka fortsätta som kurator. 

Generellt tema: Drivkraft och ideologi 
Mikael beskriver att det enda han är intresserad av är att manifestera människovärdet. Han 

menar att jämlikheten är hans ideal. Mikael berättar att hans humanism har påverkat honom 
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som socialarbetare och vice versa. Han menar att hans tidigare trassliga liv samt att han fått 

ställa upp hela tiden har spelat roll för hans vägval och livsåskådning i stort. Mikaels fasta 

övertygelse är att alltid jobba utifrån ett klientperspektiv som socialarbetare samt att ha en 

uttalad vision. Karin vill hjälpa klienten att göra något de mår bra av. Janne menar att han 

behövt utsätta sig själv för något som många gånger varit svårt, för att kunna bli fri. Han 

beskriver också att det är nyfikenheten på detta komplexa arbete som drivit honom. Hans syn 

på det sociala arbetet och hans moraliska ståndpunkter har formats och omformats under 

resans gång. Han har låtit sig påverkas av det han sett och upplevt. En reflektion kring detta är 

att det sociala arbetet är ett sätt att få känna sig meningsfull och i ett större perspektiv ett sätt 

att välja sitt liv. Ideologierna och de underliggande drivkrafterna respondenterna har skulle 

kunna symbolisera en form av trygghet. Inför den tryggheten har socialarbetaren två val; 

antingen sträva efter att konservera den, eller öppna sig för nya förhållningssätt och 

infallsvinklar i hopp om att utvecklas men med risken att möta något smärtsamt. 

Generellt tema: Hur respondenten pratar om och förhåller sig till: 

Sig själv 
Både Mia och Karin menar att deras bakgrund har påverkat deras arbete som socialarbetare. 

För Mia handlade det om att hon tack vare sin sensibilitet lätt kunde sätta sig in i en annan 

människas situation. Den känsligheten hjälpte henne i arbetet men gjorde henne samtidigt 

utsatt. Hon beskriver sig som ”hudlös” och att socialarbetarrollen hjälpte till att skydda henne. 

Hennes sensibilitet har med åren ersatts av ett mer realistiskt förhållningssätt. Karin menar att 

hennes auktoritära uppfostran styrt henne bort från maktpositioner inom professionen. Samt 

att hennes kvaliteter som socialarbetare ligger i hennes personlighet mer än kunskaper hon 

tillskansat sig på en skola. Mikael menar likt Mia och Karin att hans trassliga bakgrund spelat 

roll för hans professionalitet (se ideologi och drivkrafter). Han är osäker på om han varit en 

bra socialarbetare eller inte. Han berättar om vikten att bära upp sitt liv för att bli fri. Janne 

beskriver ett sökande efter bekräftelse på att han dög som socialarbetare. Han har behövt 

känna sig professionell för att kunna se sig själv som en riktig socialarbetare. Janne beskriver 

hur han identifierat sig med klienten och pratar om den vaga gränsen mellan att identifiera sig 

på ett sunt sätt kontra att överidentifiera sig med klienten, vilket han ibland gjort. En 

reflektion kring detta är att respondenternas bakgrund spelat stor roll för utvecklandet av 

deras professionalitet. Å ena sidan kan man tänka sig att den självbild och de personliga 

egenskaper du har som person när du träder in i arbetet kommer återspegla hur du blir som 

socialarbetare. Å andra sidan kan man tänka sig likt Mias beskrivning att socialarbetarrollen 
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kan utgöra en roll vilken skapar förutsättningar för att våga utvecklas som person och i 

förlängningen även som socialarbetare.  

Klienten  
Det är tydligt hur respondenterna strävar efter ett respektfullt förhållningssätt gentemot 

klienterna och de nämner vid flera tillfällen nyfikenhet som något betydelsefullt. Andreas 

förtydligar genom att precisera hur han anser det viktigt att förhålla sig neutral och 

respekterande inför människor även om de begått hemska handlingar. Mikael lyfter 

betydelsen av det sociala samspelet då han säger att människor blir till i mötet. Klienten, 

liksom alla människor, blir som han/hon blir bemötta. Mia nämner hur hon medvetet tagit ett 

blåögt förhållningssätt och Andreas tror att många konflikter i samhället generellt skulle gå att 

undgå om människor över lag blev bättre på att visa respekt för varandra.  

   Flera gånger nämner respondenterna också ”nyfikenhet” som ett viktigt begrepp. Andreas 

och Mia nämner det som en nödvändighet, eller ett slags tankesätt eller strategi i sitt arbete. 

Janne lyfter istället nyfikenheten som något som funnits i honom från början av sin karriär, 

som ett slags anledning till varför han faktiskt blivit socialarbetare. Han resonerar kring 

nyfikenheten som ett slags drivkraft som genomsyrat hans arbete, frågor som ”varför gör 

klienten såhär?” eller ”Hur kunde detta hända egentligen?”. En reflektion utifrån detta är hur 

nyfikenheten här fungerar som en bakomliggande anledning till varför man blir 

socialarbetare, men också som en faktor som hjälper socialarbetaren att fortsätta bedriva sitt 

arbete.  

 Flera gånger nämns också hur viktigt det är att se klienten som en unik person med sina 

egna behov och bland annat Andreas nämner hur han varit tvungen att ändra sitt beteende mot 

klienter med olika psykiska sjukdomar. Utifrån detta blir det tydligt hur socialarbetaren nöds 

vara flexibel och lyhörd i sitt möte med klienten, något som de ofta förklarar har förändrats 

och utvecklats under sin yrkestid. Vid flera tillfällen ger respondenterna dock exempel på hur 

de ofta har bevittnat bristande respekt, flexibilitet eller lyhördhet hos andra socialarbetare 

eller inom andra yrkesgrupper. 

Socialarbetaren och det sociala arbetet 
Respondenterna gör genomgående tydligt skillnad mellan olika typer av sociala arbeten. De 

nämner exempelvis myndighetsutövning eller repressiva arbeten i relation till frivilligarbete. 

Mikael, Mia och Andreas nämner sig flera gånger som lyckligt lottade eller gynnade i sina 

arbetssituationer då dessa ofta inneburit att de förblivit goda i klientens ögon. Samtliga 

respondenter pratar om myndighetsutövande yrken som tydligt problematiska. Mikael menar 
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att det är en omöjlig roll att ha. Han förespråkar att man skulle införa en socialpolis som 

skulle utföra denna typ av repressiva arbete som exempelvis tvångsomhändertaganden.  

 Ett annat tydligt exempel på hur arbetsplatsens struktur påverkar respondenten är då Karin 

slutade som kurator på grund av den bristande handledningen. Handledning är något som 

generellt nämns som en absolut nödvändighet. Mia nämner det som lika viktigt att arbeta 

tillsammans med andra, något som flera respondenter understryker vid flera tillfällen.  

 Något som också återkommer är vilket handlingsutrymme respondenterna har haft inom 

olika arbeten. Janne funderar hur mycket en socialarbetare kan förändra klientens liv och 

menar att det åtminstone går att påverka något. Mia förklarar på ett liknande sätt hur hon som 

ung hade stora visioner om att förändra många klienters liv men att hon idag vet att många 

klienters lidande har gått så långt att hennes arbete enbart handlar om att ”lindra livet” för 

dessa klienter. Handlingsutrymmet blir också tydligt då Karin berättar om sin hjälplöshet i att 

enbart kunnat ringa polisen då de alkoholpåverkade klienterna slagit varandra. 

 Janne ger en målande bild av hur han och hans kollega puttar likbilen på en död klients 

begravning och beskiver i detta en väldigt symbolisk bild av sin roll som socialarbetare. Den 

döde klientens familj hade inte räckt till under livet och till och med efter klientens död var 

det Janne och hans kollega som var de som tog hand om klienten. I denna berättelse framstår 

Janne som ett slags professionell ”omhändertagare”, en roll som vanligtvis brukar tillskrivas 

föräldrar och familj. 

 Janne nämner också hur det sociala arbetet ofta innebär en identifiering med klienterna, 

något som i vissa fall kan övergå i vad han kallar för ”överidentifiering”. En reflektion kring 

detta är kring frågan när en identifiering övergår i en överidentifiering? Är det då 

socialarbetaren själv bär klientens problem? Möjligtvis kan detta tangera till skillnaden 

mellan empati och sympati.   

Analys 

Upplägg 
Vår analys kommer föras utifrån fyra idealtyper som vi efter hand har kunnat urskilja i 

materialet. Vi vill beskriva hur socialarbetare kan hantera och förhålla sig till sitt arbete på så 

vitt skilda sätt, även om de alla har tydligt gemensamma beröringspunkter. Genom att 

presentera dessa idealtyper har vi försökt beskriva denna variation på ett levande sätt, men 

också på ett sätt som tydligt kopplar till vår empiri. Idealtyperna grundar sig på alla de 

berättelser vi tagit del av i intervjuerna och samtliga respondenter har bidragit till samtliga 

idealtyper. Hur mycket de olika respondenterna har bidragit till varje idealtyp kan dock 
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variera. Idealtyperna menar vi kan betraktas som en produkt av samspelet mellan 

socialarbetaren och det sociala arbetet.  

 Först presenteras den aktuella idealtypen, sedan följer en diskussion i vilken vi lyfter 

idealtypen med hjälp av teoretiska begrepp och perspektiv. I denna senare del förankrar vi 

också våra resonemang i ett urval av tidigare studier och relevant litteratur. De idealtyper vi 

skapat är: Den Krigande, Trädgårdsmästaren, Den Distanserade samt Den Sörjande. 

Idealtyper 

Den Krigande 
Att aldrig ge upp är ett signum för denna idealtyp. Med aldrig sinande energi strider denne 

mot varje form av hot gentemot den lilla och utsatta människan i samhället. Ofta kan man se 

ett missnöje gentemot andra socialarbetare som i dennes värld gör för lite. 
Kampen är drivkraften, och kraften till denna kamp hämtas från ideal som andas jämlikhet 

och medmänsklighet. Viktigt för Den Krigande idealtypen är att dennes kamp hörs och syns 

och får gärna bli föremål för både diskussion och missnöje från andra. Man kan säga att Den 

Krigande idealtypen för ett krig i dubbel bemärkelse; ett yttre krig för klienten men samtidigt 

ett inre krig för sig själv och sin egen överlevnad. Den Krigande kan å ena sidan ses som den 

som vågar slänga sig ut och som alltid står längst fram på barrikaden och strider för klienten 

och det sociala arbetet. Å andra sidan kan Den Krigande ses ha ett stort behov av trygghet, 

vilket gör att striderna aldrig lämnar den arena Den Krigande idealtypen ser som säker och 

kan kontrollera. Hon tar varje strid hon kan men är inte öppen för dialog utan ser alla former 

av hot mot hennes ideal och moral som ett hot mot henne själv, vilket gör att hon har svårt att 

utvecklas som person i det sociala arbetet. Striden för klienten och det ”rätta” kan utifrån detta 

ses som en strid för den egna bekräftelsen av att duga, och ett sökande efter mening. Ett 

exempel på denna dubbelhet är hur Mikael utifrån sina ideal och sitt rättspatos ständigt för en 

kamp för klientens räkning mot både polis och arbetsgivare, samtidigt som han tvivlar på om 

han varit en bra socialarbetare. Jannes osäkerhet inför att duga som socialarbetare samt hans 

befriande känsla av revansch när han själv äntligen tyckte han gjorde det, är ett annat exempel 

som illustrerar den inre kamp Den Krigande idealtypen för med sig själv och omvärlden. 

Denna ständiga kamp och de reaktioner och konsekvenser detta medför skulle också kunna 

ses fungera som en form av reproduktion eller vidmakthållande av idealtypens egen självbild. 

Den Krigande blir också en viktig person för klienten då denne aldrig ger upp utan alltid 

offrar sig själv i arbetet. Klientens misslyckanden blir på många sätt även Den Krigandes 

nederlag, vilket skulle kunna ses som en stark identifikation med klienten. För Den Krigande 
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verkar gränsen mellan en sund och en för stark identifikation vara suddig. Den Krigande har 

en fantastisk förmåga att sätta sig in i en annan människas situation, och en enastående 

förmåga att få dem hon tagit under sina vingars beskydd att känna sig sedda. I en valsituation 

väljer hon alltid att vara lojal gentemot klienten framför arbetsgivaren vilket kan bidra till 

synen på henne som omöjlig och svår att arbeta tillsammans med. Den Krigande idealtypen 

ställer höga krav på sig själv inte bara i arbetet utan även privat, och ser det som ett 

misslyckande de gånger hon inte klarat att leva upp till sina ideal.    

 Den Krigande idealtypen måste betraktas som en viktig person för utvecklandet av det 

sociala arbetet då denne plöjer nya vägar och hela tiden ser till att utmana uppsatta regler och 

förhållningssätt.  

Diskussion kring Den Krigande  
Lundgren menar att viljan att bli socialarbetare grundar sig på två olika önskningar; att 

reproducera ett beroende samt att bli självständig. Beroendet gentemot sin familj och 

självständigheten gentemot sig själv. Beroende skulle man kunna säga att den krigande 

socialarbetaren söker genom den ständiga kampen för klienten, med hopp om att denna kamp 

ska generera kärlek och uppskattning. Att i varje given situation strida för klientens rätt kan 

utifrån Lundgren ses som att med hjälp av identifikation med klienten försöka lösgöra sig från 

beroendet och söka sin egen upprättelse och sin egen rätt att finnas till. Citat: ”Slutsatsen är 

att vi som socialarbetare omedvetet via en stark identifikation med klienten försöker 

iscensätta och upprätta vårt eget barndomsöde parallellt med klientens för att därigenom leva 

oss igenom vår egen sorg och förtvivlan” (Lundgren, 1984, s. 152). Att det just är klienten 

som Den Krigande väljer att identifiera sig med och inte chefer eller kollegor beror på att Den 

Krigande knyter an ”nedåt”, till klienten.  

 Att Den Krigande idealtypen verkar ha svårigheter att utvecklas känslomässigt i det sociala 

arbetet kan ses ha sin orsak i det Lundgren kallar perspektivseende. Med hjälp av ett 

perspektivseende kan man både identifiera sig med och distansera sig från, en annan 

människas verklighet. Den Krigande kan konsten att identifiera sig med klienten, men har 

svårare att på ett sunt sätt distansera sig från klienten eftersom Den Krigande försöker komma 

nära sig själv genom närheten till klienten. Att utveckla ett perspektivseende är viktigt 

eftersom denna inre klyvning är en förutsättning för att utifrån kunna titta på sig själv som 

socialarbetare, och i förlängningen kunna utvecklas. Lundgren pratar också om ett djupseende 

eller introspektion som kan ses som en förlängning av perspektivseendet. Den Krigande ser 

alla moraliska och ideologiska ståndpunkter som skiljer sig från dennes som hot mot den egna 
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självbilden. Detta ständiga försvarande av den egna självbilden gör att Den Krigande i mindre 

utsträckning har möjlighet att möta andra delar av sitt känsloliv. Djupseendet som handlar om 

att kunna se hur andra berör en själv och varför tränas således aldrig riktigt upp hos Den 

Krigande idealtypen.  

 Publiken spelar likt hos Den Sörjande idealtypen en avgörande roll även för Den Krigande 

idealtypen. De skiljer sig dock något åt i hur de internaliserar sin roll utifrån sitt uppträdande. 

Den Sörjande idealtypens självbild är i högre utsträckning uppbyggd på relationen mellan 

socialarbetaren och klienten, medan Den Krigandes självbild byggs upp utifrån kampen för 

klienten. Hon ser sig som kämpen som strider in i det sista vilket också bidrar till den fasad 

och de manér hon målar upp i mötet. För den framställda rollgestalten menar Goffman att det 

är viktigt att visa olika attityder för att bli trovärdig för sin publik. Den Krigande är på många 

sätt den som ser sig veta bäst och har lösningen på samhälleliga problem, vilket gör att hennes 

framträdande till stor del går ut på att spela rollen av den som kan rädda världen. För att 

publiken ska se detta som trovärdigt och i förlängningen även hon själv gör Den Krigande allt 

som krävs för att dennes roll ska ses som just trovärdig. Detta kan förklara varför Den 

Krigande många gånger agerar på sätt som omgivningen har svårt att förstå med 

konsekvenser som avsked eller byte av arbetsplats.  

 Den Krigande idealtypen kan utifrån Goffmans begreppsdefinition å ena sidan ses ha en 

liten distans till sin roll vilket också stämmer överens med presentationen av Den Krigande. Å 

andra sidan ger Goffmans tankar kring den cyniske aktören nya möjligheter att se på Den 

Krigande. Hon skulle istället kunna vara väl medveten om att hon spelar en roll, men att hon 

väljer att göra det med allt vad det innebär utifrån hennes övertygelse att det är det bästa för 

klienten och samhället.  

Trädgårdsmästaren 
Trädgårdsmästaren fick sitt namn utifrån hur Mia liknade det sociala arbetet med att vara 

trädgårdsmästare, men det bör påpekas att samtliga respondenter har bidragit till denna 

idealtyp.  

 Trädgårdsmästaren fokuserar som namnet talar om just på växandet, 

förändringspotentialen och hoppet i det sociala arbetet. Det handlar dels om klientens, men 

även hennes egen möjlighet att växa och frodas. Hon grundar sitt arbete på ett 

lösningsfokuserat arbetssätt och ordet samarbete är väldigt centralt. Hon samarbetar både med 

klienten och med andra kollegor för att tillsammans växa och stärka samhället. Till skillnad 

från exempelvis Den Distanserade har hon sin största styrka i sin stora känslomässiga 
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investering i arbetet, en väldigt stor närhet . Tillit, ärlighet och respekt mellan henne och 

klienten är således väldigt basalt och utifrån det bildar hon ett slags pakt med klienten och 

kollegorna. Med denna pakt kommer bland annat förväntningar som klienten förväntas leva 

upp till, något som ger många klienter en känsla av verklig respekt. Detta paktskapande 

påvisar dock också hennes svagaste punkt då hon kan känna sig sviken eller sårad om en 

klient eller kollega av någon anledning bryter pakten. Det kan exempelvis vara extra sårande 

för en Trädgårdsmästare om hon inte känner sig omhändertagen då hon kommer till en ny 

arbetsplats och hon lägger väldigt stort värde vid en öppen dialog med sina kollegor. Dock 

fungerar även hennes förmåga att identifiera sig med andra människor som ett tveeggat svärd 

då det finns en risk att denna övergår i en överidentifiering. Detta såg vi exempelvis i Karins 

svårighet med att hantera den döende kvinnan som på flera sätt påminde om henne själv eller 

hur Janne kände sig sviken av klienten som tog heroin på tåget. På många sätt kan 

Trädgårdsmästaren liknas vi en nära vän eller familjemedlem mer än en strikt professionell 

kontakt.  

 Trädgårdsmästaren är trygg i vetskapen om att hon alltid vill klienten väl. Eftersom hon 

bygger sin självbild på hur klienterna mår kan hon dock börja tvivla på sig själv om hon 

märker att hon inte lyckas hjälpa sin klient. Hennes självförtroende och självbild beror således 

på hur klienterna mår jämfört med Den Krigande eller Den Distanserade som i dessa lägen 

kan hitta trygghet i något utanförliggande så som ideologi eller vetenskaplig evidens. För att 

likna det vid trädgårdsarbete skulle man kunna säga att Trädgårdsmästaren planterar frön i 

relationen med klienterna och vattnar det med känslor och engagemang. Om klienten inte 

tycks växa börjar hon tvivla på att hon gett rätt näring eller vattnat tillräckligt, medan 

exempelvis Den Krigande istället skulle beskylla någon annan och blint hålla kvar vid 

övertygelsen om att hon agerat klanderfritt. Där exempelvis Den Distanserade skulle se 

förståelse för klienten och dennes situation som en typ av mål i sitt arbete, vill 

Trädgårdsmästaren att arbetet således skall ge frukt som syns, eller så finns det en risk att hon 

börjar tvivla, och då oftast på sig själv. 

Diskussion kring Trädgårdsmästaren 
Trädgårdsmästaren engagerar sig i ett tätt samspel med klienten. Utifrån Goffmans (2009) 

teoretiska synsätt och begrepp är hon uppriktig i sitt agerande, hon tror så att säga totalt på sitt 

eget agerande som ”någon som vill klienten väl”. Hon har alltså inte medvetenhet kring sitt 

eget rollspelande som cynikern utan har svårt att behålla distansen till klient och/eller 

kollegor. Detta täta engagemang är en del av det ”paktskapande” hon eftersträvar. Hur en 



  61 

klient (eller kollega) uppfattar detta paktskapande beror såklart på det helhetsintryck hon visar 

upp i form av sin fasad. Det är inte svårt att förstå att yttre karakteristika så som kön, ålder 

och utseende påverkar de involverade individerna då dessa är starka markörer i alla typer av 

sociala sammanhang, vilket bland annat bekräftas av de äldre socionomernas berättelser i 

Sandström (2010), men dessa skapar enbart en förutsättning för det fortsatta samspelet. 

Dylika faktorer i fasaden kan Trädgårdsmästaren dock inte påverka. Vad Trädgårdsmästaren 

däremot kan påverka, och dessutom kan vara avgörande för hur publiken skall reagera på 

hennes paktskapande är vilket manér hon uttrycker. Om hon framstår som aggressiv i sitt 

engagerande kan det möjligen avskräcka många. Trädgårdsmästaren tjänar därför liksom alla 

idealtyper på att agera med försiktighet och att noggrant lyssna in sin publik.  

 Att lyssna in sin publik är som sagt inget särskilt kännetecknande för Trädgårdsmästaren 

men varför det kan vara extra viktigt för just henne är faktumet att hon är väldigt beroende av 

publikens reaktion. Eftersom hon grundar sin känsla av ”jag” med rollen hon spelar och 

eftersom hon är uppriktig i sitt agerande är hon så att säga tätare bunden till det sociala 

samspelet än exempelvis Den distanserade (se nedan). Om Trädgårdsmästaren inte får de 

reaktioner hon förväntar sig av publiken och således måste omdefiniera situationen, börjar 

inte bara hennes roll att rämna utan även hennes upplevelse av ”jag”. Hon riskerar att tappa 

tilliten till sin roll men också till sitt ”jag”. Denna självkritik påminner starkt om de äldre 

socionomernas berättelser som Sandström (a.a.) skriver om. Dessa kopplar ihop erfarenheter 

av mindre lyckade insatser och ett tvivel på den egna kompetensen, något som 

Trädgårdsmästaren riskerar om samspelet skulle misslyckas eftersom hon är så starkt 

beroende av just interaktionen med publiken. För henne blir det således extra viktigt att 

hantera de ledtrådar som Giddens (2007) skriver om. Både Giddens (a.a.) men också Goffman 

(2009) nämner just hur vi människor aktivt letar efter ledtrådar och information för att kunna 

förstå situationen och detta blir särskilt betydelsefullt för Trädgårdsmästaren då även hennes 

känsla av ”jag” är så starkt kopplat till själva interaktionen. 

  Utifrån Lundgren (1984) skulle man kunna hävda att Trädgårdsmästaren har visst 

perspektivseende då hon kan se på den andre som frånskild henne själv, och hon kan 

reflektera kring sig själv. Däremot har hon inte ett djupseende. Detta kan kopplas till 

diskussionen ovan och kan förklaras just med att Trädgårdsmästaren är uppriktig och saknar 

förmågan som cynikern har i att vara medveten om sitt eget rollspelande. 
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Den Distanserade 
Precis som namnet antyder markeras Den Distanserade socialarbetaren idealtyp av distans. 

Dels en distans till klienten genom att hon aktivt arbetar mot att känslomässigt investera i 

relationen till klienten. Men också en distans till sina egna spontana reaktioner och privata 

åsikter. Man kan säga en distans mellan sitt privata och sitt professionella själv. Hon förhåller 

sig neutral, nyfiken och analytisk i mötet med klienten och strävar efter att själv förstå 

klienten framför att denne skall tycka om henne. Den Distanserade arbetar snarare med att 

förändra klientens situation än att denne skall känna sig delaktig i processen. Det skall dock 

påpekas att hon inte är känslokall och att hon väldigt målinriktat arbetar för sin klient och 

dennes välmående. Det som kännetecknar Den Distanserade är alltså hur hon strävar efter 

detta mål genom att ha distans till klienten. Genom denna distans kan hon själv hantera de 

ofta starka och svåra mötena som det sociala arbetet kan innebära. Hon släpper dock aldrig in 

någon klient på djupet, vilket exempelvis Trädgårdsmästaren ofta kan dra en stor nytta av. 

Den Distanserade socialarbetaren är också medveten om hur relationen till klienten grundar 

sig på en ojämn maktrelation. Mestadels betraktar hon denna makt som en tillgång i sitt 

arbete. 

 Utifrån detta kan Den Distanserade socialarbetaren lämpa sig olika bra för olika typer av 

sociala arbeten. Antagligen skulle det vara svårt att arbeta som exempelvis kontaktperson om 

man hade en tydlig distans till sin klient, medan det i många andra fall är en absolut 

nödvändighet att kunna ta distans till klientens upplevelser inom andra typer av socialarbeten. 

 Denna distans kan tjäna som fördel då Den Distanserade möter en klient som exempelvis 

har begått grova misshandlar eller sexuella övergrepp. Hennes förmåga att förbli nyfiken och 

neutral och att strategiskt kunna använda all den information hon har om klienten hjälper 

henne att predicera och tydligare kunna se hur hon bäst kan hantera och hjälpa denne. En följd 

av att kunna detta är som flera respondenter nämner, att bidra med ett alternativt perspektiv 

till klientens. När klienten ser på sin situation på ett sätt, är Den distanserade förmögen att 

presentera saken ur ett nytt perspektiv. För att kunna göra det är en det av största vikt att 

kunna se sin egen spontana reaktion för att sedan kunna låta dessa reflexliknande impulser 

vara. Denna klarsynthet och självkontroll av sitt eget känsloliv framkommer ofta i Andreas 

berättelser men också i exempelvis Karins handlande då hon slutade som kurator trots att hon 

såg det som det mest givande arbete hon haft. Hon såg sina egna känslor, beräknade att hon 

inte skulle må bra av att arbeta vidare där och bytte därför jobb. Den distanserade har liksom i 

dessa exempel en god självinsikt men också en väldigt stark respekt för sig själv. Denna 
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respekt återspeglar i förlängningen också den respekt hon hyser för klienterna. Hon vet om att 

hon enbart kan hjälpa andra om hon själv mår bra.  

  En extremvariant av Den distanserade skulle antagligen uppfattas som aningen 

”känslokall” och ”robotaktig”. Detta skulle hon dock vara medveten om då hon har en god 

förmåga att analysera även sig själv på detta objektiva sätt. Ett exempel på detta är hur Mikael 

beskriver sig själv lite som en ”maskin”. Man kan säga att Den Distanserade drivs av 

vetenskaplighet, den senaste forskningen, där exempelvis Trädgårdsmästaren istället drivs av 

en tro på människans medfödda godhet.  

Diskussion kring Den Distanserade  
Med hjälp av Lundgrens (1984) begrepp kan man förklara Den Distanserade som en idealtyp 

som besitter både perspektivseende och djupseende. Hon är medveten om sig själv som 

autonom individ, samt kan föra djupare reflektioner kring uppkomsten av sina egna känslor 

som sprungit ur mötet med den andre. Hon har således en insikt om sig själv som människa 

och påverkbar av de andra medagerande och kan inse hur även hon har ett behov av 

ventilering. Om man kopplar detta konkret till det sociala arbetet skulle denna idealtyp synas i 

en individ som är medveten om sitt eget behov av handledning. 

 Utifrån Goffmans (2009) perspektiv är det tydligt hur Den Distanserade är cynisk. Hon är 

medveten om sin eget rollspelande och även om denna vetskap eller insikt ger henne en rent 

personlig tillfredsställelse är den huvudsakliga drivkraften bakom att hjälpa klienten (då 

publiken är just en klient). Dock har även hon ett egenintresse i att spela rollen som ”den som 

vill klienten väl” då också skapar sin identitet i själva mötet. Men hon är inte lika beroende av 

publikens reaktioner som exempelvis Trädgårdsmästaren. Detta går att förklara med att även 

om hon är medveten om att hon spelar sin roll, har hon en stark tillit till rollen. Denna tillit 

ligger dock inte i tanken om att hon så att säga är denna roll, utan snarare i att rollen grundar 

sig på något utomstående som hon har stark tillit till exempelvis evidensbeprövad vetenskap. 

Hon är således medveten om att hon spelar en roll som följer vetenskapligt förankrade 

riktlinjer. Hon har tillit till rollen men har dock möjligheten att slippa blanda in sin egen 

upplevelse av ”jag” i detta rollspelande.  

 Ett annat exempel på den distans som kännetecknar denna idealtyp lyfts med hjälp av 

Goffmans begrepp sociala disciplin. Detta åsyftar den självkontroll som Den Distanserade har 

i interaktionen. Utifrån tidigare resonemang om djupseende, kan man här se hur Den 

Distanserade kan se sina egna känslor och impulser, men också varför de uppkommer. Hon 

har sedan möjligheten att välja att inte agera ut dessa. Anledning till varför hon ofta väljer det 
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är just att göra ett lyckat framträdande i rollen som den som vill väl. Hon är på så vis 

beroende av att publiken tror på hennes framträdande men hon har en inre distans till sin egen 

upplevelse av ”jag” kopplat till hur framträdandet lyckas.  

 Faktumet att Den Distanserade har en tydlig kontroll och distans mellan sin egen roll och 

sitt ”jag” innebär dock inte att hon inte skulle bry sig om att publiken får ett trovärdigt intryck 

av henne, i alla fall inte då vi utgår från att det gäller en socialarbetare och hennes klient. Hon 

strävar fortfarande efter det ”goda mötet” som Sandström (2010) skriver om. Hon drivs av 

viljan att lyckas framställa sig själv som någon som vill väl och hon vill i förlängningen också 

att klienterna faktiskt skall bli hjälpta. Om hon med tiden skulle märka att de inte blev det, 

skulle hon däremot inte beskylla sitt ”jag” på samma sätt som exempelvis Trädgårdsmästaren, 

utan snarare beklaga sig över hur vetenskapen hade haft fel i sina slutsatser om vilka metoder 

som var bäst. Den stora risken hos Den Distanserade ligger just i hur publiken kan uppfatta 

hennes neutralitet som känslokyla. Det är därför viktigt att hon kan hantera de reaktioner från 

publiken som vittnar om att denne uppfattar Den Distanserade som avståndstagande. I dessa 

lägen måste Den Distanserade vara beredd på att spela rollen med större försiktighet och 

tydligare visa hur neutraliteten bygger på en strävan om att inte döma klienten (om detta är 

publiken) och inte som ointresse. Denna neutralitet kan i ett längre tidsförlopp också 

uppskattas av klienten då hon kan känna sig accepterad och trygg i att som den agerande våga 

presentera i stort sett vilken fasad som helst. Denna neutralitet är något som ofta uttrycks 

genom Den Distanserades tystnad och dramaturgiska disciplin genom att exempelvis 

kontrollera ansiktsuttryck och kroppsspråk. Giddens (2007) nämner betydelsen av den icke 

verbala kommunikationen, men i Den Distanserades fall skulle man skämtsamt kunna prata 

även om en icke- icke verbal kommunikation, genom hennes förmåga i att näst intill inte 

uttrycka sig alls. Vi hävdar dock att detta är en omöjlighet då vi alltid uttrycker ”något”, även 

då vi kommunicerar i det tysta uppfattar publiken detta som just kommunikation i form av 

något slags ”avsaknad” av kommunikation.   

 Det bör också påpekas generellt kring idealtyperna att de på vissa sätt kan finnas samband 

mellan olika typer av sociala arbeten och olika idealtyper, alltså att det kan finnas större 

möjligheter att utveckla en viss idealtyp beroende på vad socialarbetaren faktiskt arbetar med. 

Bland annat beror detta på hur olika typer av socialarbeten medför olika inramningar. Att 

exempelvis arbeta som kurator kan medföra annorlunda inramningar jämfört med att arbeta 

med missbrukare på ett lågtröskelboende och detta innebär olika förutsättningar för olika 

typer av möten mellan människor. Även om Den Distanserades manér inte behöver vara 

knutet till kontexten anser vi det ändå som troligt att anta att det är lättare att uppvisa ett 
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ödmjukt och inväntande manér (och således en viss fasad) om man exempelvis är kurator än 

det kan vara i den inramning som arbetet på ett lågtröskelboende innebär. På detta sätt kan 

man antagligen koppla både olika manér och idealtyper till vissa typer av socialarbeten, även 

om detta samband inte är något mer än just ett antagande.  

Den Sörjande  
Den Sörjande idealtypen är den som blev kvar, som aldrig riktigt kom vidare. Samtidigt är 

hon den som efter ett långt yrkesliv kommit till smärtsamma insikter, vilket gör att hon lever i 

en form av pendlande mellan att vara medveten och samtidigt omedveten om varför hon 

känner sorg. Vad som kan sägas vara centralt är att hon på flera sätt blivit lämnad. Både av 

klienten, arbetsgivaren men också av sig själv. Hon har upplevt och blivit vittne till tragiska 

händelser och livsöden under sin tid som socialarbetare och vid varje tillfälle har en del av 

henne gått vidare till nästa arbetspass, medan en annan del av henne blivit kvar i händelsen 

eller i den berörde klienten. På detta sätt utgör varje negativ händelse en liten förlust av henne 

själv. Mias berättelse om flickan som dog på plattan och Mias då än hårdare strävan att hjälpa 

andra skulle kunna illustrera hur hon genom andra fortfarande försökte rädda flickan. Även 

Mias berättelse om pojken vars foto hon än i dag förvarar illustrerar på ett tydligt sätt det sår 

den brutna kontakten mellan klienten och socialarbetaren kan skapa, ett sår som hålls öppet 

genom att relationen aldrig helt avslutas. Den Sörjande känner sig lämnad oavsett om det gått 

bra eller mindre bra för en klient. Hon har investerat i och identifierat sig med klienten och 

har svårt att acceptera att hon inte alltid kommer vara en viktig del av klientens liv. Hon är 

den som utåt sett varit glad för klientens skull men som innerst inne känt sig både sviken och 

utnyttjad. På vissa sätt kan man säga att Den Sörjande även känner sig lämnad av sig själv då 

entusiasmen och drivkraften att vilja förändra samhället har bytts ut mot insikten att det 

många gånger inte går att förändra alls, vilket kan bli ett smärtsamt möte mellan nyvunnen 

insikt och forna ideal. Den Sörjande har också på flera sätt lämnats av arbetsgivaren. Dels i 

form av för lite uppbackning under vägen vilket både Karin och Mia ger en bild av då de vid 

flera tillfällen berättar om att de saknade stöd och handledning. Bristen på handledning gjorde 

i sin tur att Karin lämnade sin kuratorstjänst som hon beskriver som den mest givande under 

sin yrkeskarriär. Samt också utifrån att på ålderns höst inte längre känna sig behövd, inte 

längre ha en uppgift. Något Mikael ger en bild av när han berättar om sorgen över att inte 

längre får vara med och bidra med sina erfarenheter.  

 Den Sörjande är den som blev en viktig pusselbit i andras liv, pusselbitar hon idag försöker 

samla ihop för att kunna lägga sitt eget pussel och på så sätt kunna integrera sig som person. 



  66 

Den Sörjande idealtypen kan ses ha hamnat i ett ingenmansland, där minnet av yrkeslivet 

präglas av kristallklara insikter men också av sår som aldrig riktigt vill läka.  

Diskussion kring Den Sörjande  
Precis som hos Den Krigande går det att tydligt se Den Sörjandes strävan efter att genom en 

identifikation med klienten söka upprättelse och kärlek. Den Sörjande hanterar inte sina 

känslor av övergivenhet och besvikelser i arbetet utan distanserar sig istället från dessa genom 

att hjälpa nästa klient, något som Lundgren beskriver som att socialarbetaren fryser sig själv. 

Detta skulle också kunna ge en bild av hur en del av Den Sörjande fortfarande är kvar i en 

händelse som redan ägt rum. Hennes perspektivseende är begränsat då hon har svårt att ”ta sig 

ur” klienten, och långt efter en händelse kan uppleva det som att hon har blivit berövad något. 

Den Sörjande är å ena sidan medveten om sin sorg, hon kan prata om den men kan inte riktigt 

förklara vad som orsakat den. Utifrån detta kan man säga att hon har en form av 

självreflektion, men inte något som kan jämföras med det Lundgren benämner djupseende, 

vilket förutsätter att man inte bara förstår att människor berör en, utan också varför.     

 Utifrån Lundgrens rapport skulle man också kunna säga att Den Sörjande saknar ett språk 

för de sociala erfarenheter denne gör. Lundgren menar att dokumentationen i det sociala 

arbetet i större utsträckning måste få handla om erfarenheter och upplevelser. För att kunna 

lämna en klient eller en händelse bakom sig och för att också kunna hantera den ångest som 

kan uppkomma till följd av detta uppbrott menar Lundgren att dokumentationen är avgörande 

för socialarbetarens sorgearbete.   

 Genom mötet med klienten skapar och rekonstruerar Den Sörjande bilden av sig själv. Den 

Sörjande har i sitt agerande varit försiktig med hur hon framställt sig inför sina klienter 

eftersom hennes ”jag” och självbild har varit beroende av deras uppskattning och kärlek. 

Publiken kan utifrån Goffman ses ha en stor makt över det interaktionistiska dramat. Å ena 

sidan skulle man kunna se Den Sörjande som en aktör med makt, som genom sitt agerande 

styr sin publiks reaktioner. Å andra sidan skulle man kunna se Den Sörjande som ett offer 

vars handlingar konstruerats av publikens reaktioner. Även om detta i praktiken enligt 

Goffman är ett växelspel kan det i en diskussion vara intressant att anta ett av perspektiven. 

Om man antar det sistnämnda förhållningssättet skulle man i nästa steg kunna tänka sig att 

Den Sörjande idealtypens handlingsutrymme gentemot klienten påverkats på olika sätt, men 

även det upplevda handlingsutrymmet gentemot sig själv. Den Sörjandes roll i relation till 

klienten har inte bara reproducerat och legitimerat hennes bild av sig själv, den har också 

utgjort hennes omedvetna önskan om vem hon vill vara. Hon har internaliserat den rollen som 
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hennes sanna jag. Detta i kombination med den positiva feedback hon fått från sina klienter 

har gjort det svårt att anta en ny roll. Detta belyser Goffman med hjälp av följande citat:  

På sätt och vis, och i samma mån som den masken representerar den uppfattning vi har bildat oss om oss 
själva- den roll som vi strävar att leva upp till- är den masken vårt sannare jag, det jag som vi skulle vilja 
vara. Till slut blir vår uppfattning om vår roll till en andra natur och en integrerande del av vår 
personlighet.  

Det är tydligt att Den Sörjande främst har varit en uppriktig aktör under sitt yrkesverksamma 

liv. Hon har trott på sitt livsprojekt och har i mötet med klienten reproducerat sin självbild 

genom deras reaktioner, utan att egentligen ha varit medveten om att hon spelat en roll. Hon 

har ofta känt sig lämnad och sviken men det har inte automatiskt gjort att hon kunnat 

distansera sig från sin roll gentemot klienten. Hennes verktyg har varit att på alla sätt och vis 

hjälpa klienten. En på många sätt odefinierad sorg dröjer sig nu dock kvar efter pensionen 

vilken tillsammans med distansen till arbetet framkallat en reflektion kring henne själv. 

Utifrån Goffman skulle man kunna säga att Den Sörjande idealtypen börjat övergå till att bli 

en cynisk aktör. En aktör som mer och mer utvecklat en rolldistans och genom denna nu kan 

titta på sig själv utifrån. Ur ett vidare perspektiv skulle socialarbetarens förutsättningar att 

utveckla en distans till sin roll också kunna förklaras av yrkets komplexa problematik. På 

många sätt är det sociala arbetet en teaterarena som präglas av hastigt avbrutna möten mellan 

individer i utsatta situationer. Detta i sig kan göra det svårt att förstå sin roll och definiera de 

situationer man är med om.     
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Bilagor 

Bilaga 1) Informationsbrev 
Hej. 

Vi är två socionomstudenter som läser på Ersta Sköndal högskola. Anledningen att vi hör av 

oss till dig är att du tidigare arbetat inom socialt arbete. Vi söker nu deltagare att intervjua till 

vår C-uppsats och undrar om du skulle vilja hjälpa oss?  

Vårt mål med uppsatsen är att lyfta pensionerade socialarbetares berättelser från sitt 

tidigare yrkesliv. Detta vill vi göra genom att samtala kring specifika händelser och 

situationer som du som socialarbetare varit med om i det praktiska arbetet. Vi ser din historia 

som betydelsefull och vill med hjälp av den skapa större förståelse för vad det sociala arbetets 

mångsidighet och komplexitet kan innebära. 

Vi önskar med detta som bakgrund få möjlighet att intervjua dig. Intervjun kommer ta högst 

60 minuter. Samtalet kommer vi att spela in vilket har som syfte att hjälpa oss att minnas vårt 

samtal för att lättare kunna överföra det inspelade samtalet till text i uppsatsen. Vi kommer att 

avidentifiera dig vilket innebär att all personlig information såsom namn och personuppgifter 

tas bort i den skrivna texten. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas 

oavsett anledning. Plats för intervjun väljer du själv. 

Bengt Börjesson, professor i socialt arbete på Ersta Sköndal Högskola kommer finnas med 

oss som handledare under hela denna process. Vid frågor kontaktas i första hand Johan 

Zetterling och Robert Valsinger men det går även bra att ta kontakt med kursansvarig Emilia 

Forssell på institutionen för socialt arbete på Ersta Sköndal Högskola. 

Förberedelser inför intervjun: 

Inför intervjun skulle vi vilja att du tänker tillbaka på ditt yrkesliv och väljer ut konkreta 

händelser/situationer som du av någon anledning burit med dig, och som har präglat dig som 

socialarbetare. Det kan röra sig om både positiva och mer negativt betonade händelser. Det 

kan vara något som var svårt att hantera, en uppkommen situation som du löste på ett bra sätt 

eller händelser som av någon annan anledning fick speciella konsekvenser. Huvudsaken är att 

dessa konkreta händelser/situationer på något sätt utmärker sig från din tid som socialarbetare. 

Du avgör själv vad du vill berätta. 

Stort tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Johan Zetterling 
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Tel: 0707-777704 

e-post: johan.zetterling@student.esh.se 

 

Robert Valsinger 

Tel: 0704-813496 

e-post: robert.valsinger@student.esh.se 
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Bilaga 2) Information och Samtyckesbrev 
Denna intervju kommer endast användas inom ramen för vårt examensarbete på Ersta 

Sköndal Högskola 2012. All information som samlas in genom dagens intervju kommer 

behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in och sedan förstöras. Deltagarna har 

rätt att avstå att svara på frågor under intervjun. Alla medverkande kommer avidentifieras och 

har när som helst rätt att utan förklaring avbryta sin medverkan i studien. Om en deltagare 

önskar avbryta sin medverkan skall denne kontakta någon av författarna Johan Zetterling (tel: 

0707-777704) eller Robert Valsinger (tel: 0704-813496) och meddela detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående uppgifter: 

Namn …………………………................................................ 

 

Datum …………………………………………………………...
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Bilaga 3) Intervjuguide 
Frågor kring händelserna: 

• Vad hände? 

• Vad gjorde du? 

• Varför gjorde du så tror du? 

• Vad gjorde de andra som var med? 

• Varför tror du att de gjorde så? 

• Vad kände du? 

• Hur gick det sen? 

• Har den händelsen påverkat dig som socialarbetare tror du? 

• Om ja – På vilket sätt har den händelsen påverkat dig? 

 

Extrafrågor:  

• Har de här händelserna påverkat dig som socialarbetare tror du? 

• Om ja – På vilket sätt har de påverkat dig?
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Bilaga 4) Vem skrev vad? 
(J = Johan Zetterling, R = Robert Valsinger, 2 = Båda har författat tillsammans) 

Sammanfattning J 

Inledning och problemformulering 2 

Syfte 2 

Frågeställningar 2 

Studiens disposition R 

Bilagor R 

Metod 

 Inledning J 

 Narrativ metod J 

 Critical incident metoden R 

 Vår studies genomförande J 

 Datainsamling 

  Litteratursökning R 

  Urval J 

  Genomförande av intervjuer och transkribering J 

 Bearbetning av data 

  Kategorisering och analytisk strategi J 

  Resultatets upplägg J 

  Upplägg av reflektion kring resultatet J 

  Analysens upplägg 2 

 Validitet och Reliabilitet R 

 Metodproblem 2 

 Etiska överväganden J 

Teoretiska perspektiv, litteratur samt tidigare forskning 

 Inledning R 

 Teoretiska Perspektiv 

  Erving Goffman R 

 Litteratur och tidigare forskning 

  Ur tystnaden J 

  Att vara socionom R 
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  Sociologi R 

Resultat 

 Upplägg R 

 Respondent: Andreas 

Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser R 

  Händelse: R 

  Andreas reflektion R 

  Summering av Andreas övriga reflektioner kring historiska och strukturellt     

  betydelsefulla händelser R 

 Händelsetema: Hot och våld 

  Händelse: R   

  Andreas reflektion R 

  Summering av Andreas övriga reflektioner kring hot och våld  R 

 Händelsetema: Triumfer och Positiva händelser 

  Händelse: R   

  Andreas reflektion R 

  Summering av Andreas övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser R 

 Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

  Händelse: R   

  Andreas reflektion R 

  Summering av Andreas övriga reflektioner kring nederlag och negativa      

  händelser R 

 Generellt tema: Ideologi och drivkraft R 

 Generellt tema: Hur Andreas pratar om och förhåller sig till: 

  Sig själv R 

  Klienten R 

  Socialarbetaren och det sociala arbetet R 

 Respondent: Janne 

 Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 

  Händelse: R 

  Jannes reflektion R 

  Summering av Jannes övriga reflektioner kring historiska och strukturellt betydelsefulla 

händelser R 

 Händelsetema: Hot och våld 
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  Händelse: R   

  Jannes reflektion R 

  Summering av Jannes övriga reflektioner kring hot och våld R 

 Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

  Händelse: R   

  Jannes reflektion R 

  Summering av Jannes övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser R 

 Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

  Händelse: R   

  Jannes reflektion R 

  Summering av Jannes övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser R 

 Generellt tema: Ideologi och drivkraft R 

 Generellt tema: Hur Janne pratar om och förhåller sig till: 

  Sig själv R 

  Klienten R 

  Socialarbetaren och det sociala arbetet R 

 Respondent: Karin 

 Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 

  Händelse: 2 

  Karins reflektion 2 

  Summering av Karins övriga reflektioner kring historiska och strukturellt betydelsefulla 

händelser 2 

 Händelsetema: Hot och våld 

  Händelse: 2   

  Karins reflektion 2 

  Summering av Karins övriga reflektioner kring hot och våld 2 

 Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

  Händelse: 2   

  Karins reflektion 2 

  Summering av Karins övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser 2 

 Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

  Händelse: 2   

  Karins reflektion 2 

  Summering av Karins övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser 2 
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 Generellt tema: Ideologi och drivkraft 2 

 Generellt tema: Hur Karin pratar om och förhåller sig till: 

  Sig själv 2 

  Klienten 2 

  Socialarbetaren och det sociala arbetet 2 

 Respondent: Mia 

 Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 

  Händelse: J 

  Mias reflektion J 

  Summering av Mias övriga reflektion kring historiska och strukturellt betydelsefulla 

händelser J 

 Händelsetema: Hot och våld 

  Händelse: J   

  Mias reflektion J 

  Summering av Mias övriga reflektioner kring hot och våld J 

 Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

  Händelse: J   

  Mias reflektion J 

  Summering av Mias övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser J 

 Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

  Händelse: J   

  Mias reflektion J 

  Summering av Mias övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser J 

 Generellt tema: Ideologi och drivkraft J 

 Generellt tema: Hur Mia pratar om och förhåller sig till: 

  Sig själv J 

  Klienten J 

  Socialarbetaren och det sociala arbetet J 

 Respondent: Mikael 

 Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser 

  Händelse: J 

  Mikaels reflektion J 

  Summering av Mikaels övriga reflektion kring historiska och strukturellt betydelsefulla 

händelser J 



  76 

 Händelsetema: Hot och våld 

  Händelse: J   

  Mikaels reflektion J 

  Summering av Mikaels övriga reflektioner kring hot och våld J 

 Händelsetema: Triumfer och positiva händelser 

  Händelse: J   

  Mikaels reflektion J 

  Summering av Mikaels övriga reflektioner kring triumfer och positiva händelser J 

 Händelsetema: Nederlag och negativa händelser 

  Händelse: J   

  Mikaels reflektion J 

  Summering av Mikaels övriga reflektioner kring nederlag och negativa händelser J 

 Generellt tema: Ideologi och drivkraft J 

 Generellt tema: Hur Mikael pratar om och förhåller sig till: 

  Sig själv J 

  Klienten J 

  Socialarbetaren och det sociala arbetet J 

Reflektion kring resultat 

 Händelsetema: Historiska och strukturellt betydelsefulla händelser R 

 Händelsetema: Hot och våld J 

 Händelsetema: Triumfer och positiva händelser J 

 Händelsetema: Nederlag och negativa händelser R 

 Generellt tema: Drivkraft och ideologi J 

 Generellt tema: Hur respondenterna pratar om och förhåller sig till: 

  Sig själv J 

  Klienten R 

  Socialarbetaren och det sociala arbetet R 

Analys 

 Upplägg 

 Idealtyper 

  Den Krigande J 

  Diskussion kring Den Krigande J 

  Trädgårdsmästaren R 

  Diskussion kring Trädgårdsmästaren R 
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  Den Distanserade R 

  Diskussion kring Den Distanserade R 

  Den Sörjande J 

  Diskussion kring Den Sörjande J 

Bilagor 

 Bilaga 1) Informationsbrev 2 

 Bilaga 2) Samtyckesbrev 2 

 Bilaga 3) Intervjuguide 2 

 Bilaga 4) ”vem skrev vad?” R 

Referenser R 
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