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Förord 
 
Jag vill tacka alla som har varit mig till stor hjälp, ni som har delat med er tid, 

kunskap, stöttat och uppmuntrat mig under arbete med studien. Ni vet vilka ni 

är. Studien hade varit svårt att utföra utan er hjälp. 

Ett särskilt tack till min handledare Kerstin Arnesson, som har varit till stor 

hjälp för min studie. Sist men inte minst vill jag tack alla socialsekreterarna som 

har tagit er tid att delta i min studie. 
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Abstrakt  
Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen av hur interaktion sker mellan en 
socialsekreterare och klienten. Studien fokus är att undersöka upplevelser av interaktion vid 
handledning av ekonomiskt bistånd med klient inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg. Särskilt vikt läggs vid hantering av olika situationer som dyker upp när 
socialsekreteraren bemöter en klient vid handläggning av ekonomiskt bistånd, och hur dessa 
situationer kan hanteras i vardagen. För att underlätta arbetet har jag valt att isolera bort 
klientens perspektiv och istället begränsa mig till socialsekreterarens perspektiv. Studien är 
planerad utifrån följande frågeställningar: Hur beskriver socialsekreteraren interaktionen med 
en ungdomsklient? Hur hanterar socialsekreteraren olika situationer som kan uppstå vid 
interaktionen med en ungdomsklient? För att få svar på mina frågeställningar, har jag 
genomfört kvalitativa intervjuer med fem socialsekreterarna. Uppsatsen analyseras utifrån 
Goffmans teori om stigma samt Goffmans dramaturgiska perspektiv. I den teoretiska 
referensramen ingår även Meads interaktionalism teori. Resultatet visar att vissa faktorer som 
respekt för klienten under mötet, att vara ödmjuk, att möta klienten där den är, humör, att vara 
medveten om att inte missbrukar sin makt under mötet, miljös betydelse och en god 
kommunikation utan missuppfattningar mellan socialsekreterare och klienten är faktorer som 
socialsekreterarna anser har stora betydelser vid hanteringen av olika situationer som dyker 
upp under mötet med klienter. Misslyckad interaktion beror ofta enligt socialsekreterarna på 
brist på förståelse mellan dem och klienten. Orsaken kan vara språkproblem, brist på tid att 
lyssna på klienten. I det dramaturgiska perspektivet skriver Goffman att människors sätt att 
agera mellan varandra är som en teater, mötet som äger rum på ekonomisektor mellan 
socialsekreterarna och klienterna är som en teater. I denna teater handlar det om att hitta 
dramaturgin i ett spel som delvis saknar manus, som inte har någon början eller något slut och 
där allt sker på fullt allvar. Socialsekreterarna har väl till viss del ett manus. Han/hon vet vad 
som ska frågas om och hur agendan för olika ärende ser ut. Problemet är att han/hon 
samspelar med en klient som inte helt kan styras eller förutses. Klienten är en människa och 
människan är oberäknelig. 
 
 
Nyckelord: Team, roller, miljö, bemötande, kommunikation, interaktion 
 



 
 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för management 
 
Arbetets art:  C-degree thesis 15 hp 
 Sociology 61-90hp 
 
Title: Experience of interaction in a meeting with a client  

- During handling of financial assistance within individual and family 
care. 

 
 

Author: Matilda Lubwama 
 
Supervisor: Kerstin Arnesson 
 
Abstract 
The purpose of the paper is to deepen the understanding of the interaction between a social 
secretary and the client. The focus of the study is to explore the experiences of interaction in 
the supervision of financial aid to the client within the “socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg”. Emphasis will be given to the handling of various situations that arise when 
the social secretary responds to a client in the handling of financial aid, and how these 
situations can be dealt with in everyday life. In order to limit the work, I have chosen to 
isolate the client’s perspective and instead put focus on the social secretary’s perspective. The 
study is planned based on the following questions: How does the social secretary describe the 
interaction with the client? How does the social secretary handle situations that can arise in 
the interaction with a client? To get answers to my questions, I have conducted qualitative 
interviews with five social secretaries. The paper is analyzed in terms of Goffman's theory of 
stigma together with his dramaturgy perspective. The theoretical frame of reference also 
includes Mead’s theory of interactionalism. The results show that certain factors such as 
respect for the client during the meeting, to be humble, to meet the client where he or she is, 
for the social secretary to be aware of, and not abuse his or her power during the meeting, the 
environment and the importance of good communication without misunderstandings between 
the social secretary and the client are factors that social secretaries claim to believe have great 
importance in dealing with different situations that arise during the meeting with clients. The 
social secretaries claim that unsuccessful interaction is often related to the lack of 
understanding between them and their clients. The reason for these misunderstandings may be 
caused by language problems or lack of time to listen to the client. In the Goffman’s 
dramaturgy perspective he writes that the way people act towards each other is like a theatre. 
The meeting that takes place in the”ekonomisektor” between social secretaries and clients can 
be referred to a theater. In this theater the thing is about finding the dramaturgy in a play 
partly without a script, a play without any start or ending but where everything is for real. 
Though, the social secretary has some kind of a script along the way. He or she knows what to 
ask and what the agenda looks like in different aspects. The client is a person and people are 
by nature erratic. 
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1. Inledning  

Anledningen till att jag skriver om interaktionen mellan socialsekreterare och klient är att i 

mitt vardagliga jobb som undersköterska kommer jag ofta i kontakt med klienter som är i 

behov av olika sorters hjälp och service. Min erfarenhet innebär att jag kan förstå att det är 

lika viktigt med ett gott bemötande inom socialtjänsten som det är inom vården. 

      Jag ska undersöka hur socialsekreterare upplever interaktion i mötet vid handläggning av 

ekonomiskt bistånd med klient. Socialsekreteraren är i detta möte en myndighetsperson, men 

rollen innehåller även en hjälpande del där fokus riktas mot klienten som behöver hjälp. Ur ett 

samhällsperspektiv har socialförvaltningen ett ansvar att hjälpa de utsatta medborgarna i 

samhället. Under mötet ska dessa klienter få stöd och utvecklas för att senare kunna ”komma 

på fötter” och ta sig till arbetsmarknaden. Under detta möte kan det uppstå olika dilemman 

som kan förvärrar mötet genom att de skapar missförstånd och spänningar som kan bidra till 

att klienten börjar agera på olika sätt. Det kan t ex innebära att klienten blir aggressiv och 

hotfull mot socialsekreteraren. Vissa klienter kan också få skuldkänslor och känna ångest 

under mötet. Det är därför viktigt att från båda håll försöka förstå varandra och vissa öppenhet 

och tolerans.    

   Som teoretisk bakgrund kommer jag att använder mig framför allt av Erving Goffmans teori 

om det dramaturgiska perspektivet och hans stigmateori. Jag kommer även att använder mig 

av symbolisk interaktionism. George Herbert Mead är den socialfilosof som först utvecklade 

grunderna för symbolisk interaktionism. Enligt Mead är det språket som gör människan 

medveten om sin egen individualitet för att kunna betrakta sig själv utifrån andras ögon. De 

ord vi använder oss av för att referera till vissa objekt är i grunden symboler som 

representerar vad vi menar då vi pratar eller tänker. 

 

2. Problemområde syfte och frågeställningar   

Att arbeta som socialsekreterare innebär att i sitt arbete vara tvungen att möta olika klienter i 

vardagen. Socialsekreteraren ses i denna situation som en myndighetsperson, som ständigt 

balanserar mellan att ha makt och ge hjälp till dessa klienter. Klienten känner sig i denna 

situation beroende av andra. Han/Hon har en underordnad roll i relation till socialsekreteraren.  

     Skau framhäver i sin bok ”mellan makt och hjälp” att det finns något sorts maktaspekt i 

alla former av interaktionen mellan klient och hjälpare. När hon definiera ordet makt, utgår 

hon ifrån Max Webers klassiska definition av makt. Weber definierar makt som möjligheten 

att få igenom sin vilja i en social relation, också i händelse av motstånd, oavsett vad denna 
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möjlighet beror på. Vidare menar Skau att makten inte behöver utövas för att den ska existera 

utan att den består i själva möjligheten att driva igenom ”sin vilja”. Skau beskriver att det kan 

förekomma maktaspekt i förhållande mellan klient och socialsekreterare, att social-

sekreteraren och klientens vilja sammanfalla. Det kan uppstå öppna och dolda konflikter. 

Klienten och socialsekreterare kan ha olika uppfattningar om hur de ska gå till väga för att nå 

målet. Socialsekreteraren kan ha olika åsikter som i grunden är inte klientens bästa. 

Socialsekreterarens makt vilar på en solid ekonomisk grund. Han/Hon kan förneka klienten 

ekonomisk eller praktiskt hjälp. Han/Hon kan med systemets makt föra genom sin vilja. 1 

        Skau understryker också begreppet hjälp. Hon menar att det är svårt att vetenskapligt 

definiera begreppet ”hjälp” samtidigt som det används ofta både i dagligt tal och i 

professionella sammanhang. Hon menar att det finns en klyfta mellan ideal och verklighet när 

det gäller fenomenet ”hjälp”. Enligt ideologin ska hjälpen alltid utgå från klientens önskemål 

med. Syftet ska vara att underlätta för den enskilde att hjälpa sig själv. Hjälpen ska dessutom 

ges på ett sätt som inte är förnedrande, och det ska ske med minsta möjliga kontroll av 

klienten och dennes levnadssätt. Varje klient ska vara garanterad en konfidentiell behandling 

och respekt som person. Skau beskriver att socialsekreteraren upplever verkligheten 

annorlunda, att det inte alltid socialsekreteraren få möjlighet att utöver sin profession enligt 

idealet. Socialsekreterare kan i sitt arbete möta på faktorer som kritik och aggression från 

klientens sida, vilket kan påverka interaktionen vid mötet. Skau beskriver vidare att dessa 

faktorer också kan medföra djupt frustration hos socialsekreteraren och Han/hon kan känner 

brist på möjligheterna att utöva sin profession enligt idealet. Dessutom kan dessa faktorer 

enligt Skau vara stark bidragande orsak till utbrändhet bland socialsekreterarna. Hur 

interaktionen blir, beror till stor del på hur kommunikationen fungerar2.  

       Goffmans samhällssyn kallas för det dramaturgiska perspektivet. Det är ur det 

dramaturgiska perspektivet som Goffman menar att samhället är som en teater, och alla 

individer spelar teater i likhet med skådespelare på scenen. Han menar vidare att vi försöker 

styra intryck som vi förmedla till publik och att det handla om att hitta en dramaturgi i ett spel 

som saknar manus, som inte har någon början eller slut och det sker på fullaste allvar. Om 

personen lyckas eller inte beror på hur trovärdig den är och hur den lyckas övertyga sin publik 

som den framträder inför. Under interaktionen socialsekreteraren framträder både parter inför 

                                                 
1 Skau, Greta-Marie. (2001). Mellan makt och hjälp. Förhållandet mellan klient och hjälpare i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Stockholm: Liber.s. 36 
2 Skau, Greta-Marie. (2001),s. 36-37, s. 39-41 
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varandra. Både parter måste var trovärdig och övertygande sa att de både inte missförstå vara 

sin roll under interaktionen3. 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen av hur interaktion sker mellan en 

socialsekreterare och klienten. Fokus med studien riktas mot upplevelser av interaktion vid 

handledning av ekonomiskt bistånd, med klient inom socialtjänstens individ-och 

familjeomsorg. Särskilt  vikt läggs vid hantering av olika situationer som dyker upp när 

socialsekreteraren bemöter en klient vid handläggning av ekonomiskt bistånd, och hur dessa 

situationer kan hanteras i vardagen. För att underlätta arbetet har jag valt att isolera bort 

klientens perspektiv och istället begränsa mig till socialsekreterarens perspektiv. Studien är 

planerad utifrån följande frågeställningar: 

(1) Hur beskriver socialsekreteraren interaktionen med klienter? 

(2) Hur hanterar socialsekreteraren olika situationer som kan uppstå vid interaktionen med 

klienter? 

 

3. Uppsatsens disposition  

Uppsatsen börjar med en inledning därefter följer en presentation av problemområde syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en redogörelse för tidigare forskning, där tar jag upp vad 

andra forskare har skrivit om bemötande av klienten vid socialförvaltning, relationen mellan 

en klient och socialsekreterare, system och individnivå samt klientens situation. Sen 

presenterar jag Meads interaktionism, därefter två av Goffman teorier, stigma teori och 

dramaturgiska teorin samt teoriernas relevans för studien. Dessa är teoretiska referensramar 

som jag, innan arbetets gång, kommit fram till att vara användbar till denna uppsats.  

      I kapitlet metodbeskrivning har jag pressenterat metodvalet samt kvalitativmetod är, 

hermeneutik och kvalitativ intervjumetod, avgränsning, urval innehåller också ett resonemang 

kring validitet, etiskaaspekter samt bearbetning av data. Avslutningsvis förs en diskussion om 

metoden med metoddiskussion. I nästkommande kapitel redovisas resultaten av 

undersökningen med efterföljande analys. Jag analyserar resultatet utifrån tidigare forskning 

och de tre olika teorier. Därefter följer en avslutande diskussion. 

                                                 
3 Goffman, E. (1995). Jag och maskerna. En studie i vardagslivet dramatik. Kristianstad: Boktryckeri AB.  
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning inom området. Jag har valt att 

presentera tidigare forskning genom att bara ringa in de områden som jag anser är relevanta 

för min studie. Meningen är att det ska vara möjligt för läsaren att lätt få uppfattningen om 

vad studiet gäller. Jörgen Lundälv belyser i sin forskning olika praktiker och 

professionsområden och de inslag av hot och våld som förekommer generellt i arbetslivet eller 

i socialsekreterarnas arbete. Elisabeth Karlström har skrivit en bok om socialt 

behandlingsarbete. Hon är vårdlärare i vård- och omsorgs utbildningar med speciell inriktning 

mot socialt omsorg. Hon har lång erfarenhet inom socialtjänst som konsult och handledare i 

vård-och omsorgsverksamheter. I boken poängterar hon hur viktigt samtalet och dialogen är i 

socialt arbete. Ytterligare en forskare Greta- Marie Skau har forskat om interaktion mellan 

socialsekreterare och klienten. Hon är sociolog och högskolelektor vid Tromsö 

Helsefaghögskolan. Skau ta upp den obalans socialsekreterare befinner sig i när det gäller att 

ha makt och att ge hjälp. 

 

4.1. Bemötande av klienten vid socialförvaltning  

Lundälv mena att hot och våld som förekommer inom socialtjänsten kan ibland härledas till 

hur den fysiska miljön är utformad. Enligt Lundälv uppbyggnaden av den fysiska miljön ska 

vara anpassad till klientens bästa. Det ska vara en trevlig miljö redan i väntrummet eller 

besöks rummet, eftersom det är första intrycket som klienten få. Det bör kunna erbjudas en 

välkomnande atmosfär. Ett exempel är att klienterna få fullständig information om var 

toaletten finns samt var in- och utgång finns. Det ska även vara möjligt för klienterna att titta 

på tv, läsa tidningar, magasin, eller ta del av kommuninformation eller annan 

myndighetsinformation. Det kan också vara bra att ha ett litet rum eller ett hörn i anslutning 

till väntrummet, där barnen kan lekar. Temperaturen och ljudnivå ska dämpas på en låg nivå.  

      Besökande skall också ha tillgång till vatten, dricksmuggar och samt tillgång till telefon. 

Hänsyn ska också tas till hur miljön skall var anpassad till socialsekreterarnas arbetsrum. 

Socialsekreterare kan få en säkrare arbetsplats om aktiva säkerhetsåtgärder sätts in. Möbler 

bör vara fastmonterade annars kan dessa föremål användas som vapen. Arbetsrummet kan 

förses med två dörrar. Dörrarna ska vara på motsatt sida av varandra. Det är viktigt att 

socialsekreterares sitter närmast dörren så att han/hon har möjligheter till en säker flyktväg i 

händelse av att en våldsincident skulle inträffa. Socialsekreterares rum kan även förses med 

larmutrustning. Fönster till tjänsterummet ska vara konstruerade med säkerhetsglas.  
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        Kommunikationen är således mycket viktigt för att en trygg miljö ska kunna etableras 

och bestå. Säkerheten kan ytterligare förbättras om klienten innan han/hon träffar sin 

socialsekreterare upplever tryggheten genom att bli informerad t e x om hur lång väntetiden 

beräknas att bli. Här är det viktigt att det finns en kontinuerlig information till besökaren så att 

han/hon kan vara beredd på när det är dags att få genomföra sitt besök. Det är viktigt att 

klienten få veta just varför han eller hon har fått vänta så pass länge4. 

        Karlström mena också att det är viktigt med mötet och relationer mellan människor inom 

socialt arbete. Enligt Karlström är kommunikation, dialog och samtal viktiga begrepp inom 

socialtarbete. Hon menar att kommunikation är grunden för relationer och samspel mellan 

människor.  

       Inom socialt arbete är det nödvändigt att ha grundläggande kunskaper om 

kommunikation. Genom kommunikation kan människor nå varandra genom utbyte av tankar, 

idéer, upplevelser och känslor. Det är genom kommunikation som vi kan utbyta information, 

sända och ta emot budskap. Enligt Karlström så använder vi oss av tvåvägskommunikation. 

Dialog där mottagaren har möjlighet att avbryta, ställa frågor, be om förklaring eller 

ifrågasätta. Detta är ett samtal med frågor och svar. Sändaren märker då om budskapet nått 

fram och om det uppfattas på rätt sätt. För att en dialog ska fungera krävs respekt för andra 

människor och lyhördhet för deras behov, känslor och upplevelser5. Skau poängtera också hur 

viktigt det är med ett gott bemötande, hon menar att klienten kan känner sig i en främmande 

situation på grund av socialsekreterares myndighets fackspråk.  Men att klienten kan genom 

tiden anpassar sig till hela situationen6. 

 

4.2. Relationen mellan en klient och socialsekreterare 

Enligt Skau glöms ofta maktaspekten bort och döljs både i den moderna välfärdsstatens 

ideologi och i dess praktiska verklighet.7 Skau förklarar vidare att det varken är negativt eller 

positivt att använda makten. Eftersom makten i vissa lägen kan vara nödvändig för att kunna 

hjälpa, kan den ibland medföra stora fördelar. Den officiella nedtoningen av makt- och 

kontrollaspekten kan ibland bidra till att hjälparna utan att reflektera över det ”lurar” både sig 

själva och sina klienter.  

                                                 
4

 Lundälv, Jörgen. (2007). Harmoni och säkra möten. s. 97-98 
5
 Karlström, Elisabeth. (2004). Socialt behandlingsarbete. Liber AB 

6 
Skau, Greta-Marie. (2001), s. 50-51 

7
 Skau, Greta-Marie. (2001), s.10 
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      Oklarhet i maktutövandet kan göra det svårare för klienterna att både genomskåda och 

försvara sig mot maktmissbruk och kränkningar från hjälparnas sida. Relationen mellan 

socialsekreterare och klienten skiljer sig från de vanliga sociala relationerna i flera 

huvudsakliga avseende och ställer därför krav på ett annorlunda förhållningssätt och beteende 

från bägge parters sida. Det är viktigt att lära sig hur man ska uppträda både som 

socialsekreterare och klient. Klienten skaffar sig erfarenheter genom gradvis socialisation av 

klientrollen. Socialsekreteraren lär sig sin roll genom en kombination av teoretisk utbildning, 

praktisk erfarenhet och handledning från andra som har internaliserat rollen och kan fungera 

som förebilder. Socialsekreterarens socialisation är institutionaliserad och formaliserad medan 

klientens däremot är informell och i det hela taget improviserad.  

       Skau skriver också om det personliga och det professionella och menar att vara 

”professionell” ställs ofta i motsats till att vara subjektiv, personlig eller privat. Även om det 

går en viktig skiljelinje mellan det privata och det professionella är det otänkbart att utveckla 

en hållbar oprofessionellt på ett avancerat yrkesfackligt plan utan att medvetet också 

inbegripa det personligen för en professionell målsättning, ett medvetet ianspråktagande av 

hjälparens samlade mänskliga resurser i möten med klienter8.  

 

4.3. System och individnivå 

Systemnivå omfattar hjälpapparaten som helhet. Normer, värdet, regler, maktmedel, resurser, 

människor, roller, strategier, ramverk osv. Systemnivå bildar ramen för det som sker på 

individnivå i mötet mellan den enskilda hjälparen och klienten. Den ram som används i mötet 

mellan den enskilda hjälparen och klienten kan var vid eller begränsad, mer eller mindre 

flexibel. System kan skilja sig från varandra beroende på vilken grad av frihet det ger sina 

rollutövare. De fria och öppna systemen kan i hög grad överlämna den enskilda yrkesutövaren 

att själv skapa professionen9. Ifall hjälparen är kompetent i sitt område och etisk medveten 

detta kan vara fördel för klienten, däremot svaga system med svag kontroll och stor frihet för 

de anställda kan få mycket negativa följder för klienterna om professionens utövare har låg 

kunskapsnivå, kombinerad med till exempel stor makthunger. Handlingsfrihet varierar också 

inom samma system allt efter hur hierarkin är uppställd. Men oavsett hur strikt ett system är, 

kommer det alltid att finnas ett visst utrymme för individuell rolltolkning från hjälparens sida, 

                                                 
8
 Skau, Greta-Marie. (2001). s. 59 

9
 http://www.conny.artisan.se/bok.pdf .s.21-26 (2008-08-05) 
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och därmed har den enskilda hjälparen också ett personligt ansvar för hur han/hon väljer att 

utöva sin roll. 10 

 

4.4. Klientens situation 

Att bli klient, det innebär att gå in i en relation med en speciell grupp av människor som är 

professionella hjälpare. I detta fall etableras hjälpapparaten som samtidigt är en maktapparat. 

Under denna tid går klienten in i en roll som för alltid kommer att vara en del av hans/hennes 

sociala identitet, även efter det att kontakten är bruten. Klienten övergår också från att vara 

subjektiv till att bli objektiv, vilket innebär att klienten förvandlas från att vara den som 

agerar, bedömer, beslutar till att bli en som är föremål för agerande, bedömning och beslut. 

Klienten blir föremål för professionell hjälp11.  

 

5. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa uppsatsens teoretiska bakgrund. Teorier kommer att 

användas för att beskriva hur interaktionen mellan en socialsekreterare och klient sker i det 

vardagliga livet, i relation med symbolisk interaktionism av Georg H Mead, Goffmans teori 

om det dramaturgiska perspektivet som är en gren inom den symbolisk. Goffman hämtar 

teorins grundbegrepp från teater, scen och rekvisita. Jag ska även beskriva hans stigmateori. 

 

5.1. Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism har sin inriktning inom sociologi och socialpsykologi och mindre i 

psykologi. Enligt Georg H Mead är det språket som gör människan medveten om sin egen 

individualitet för att kunna betrakta sig själv utifrån andras ögon. De ord vi använder oss av 

för att referera till vissa objekt är i grunden symboler som representerar vad vi menar då vi 

pratar eller tänker. Meads teori om medvetandetsfödelse och utveckling kan generaliseras till 

en uppfattning om människans och samhällets natur. Sociologin har utvecklats utifrån denna 

generalisering. Generaliseringen bygger på vad Mead kallar för distansering. Mead mena att 

den mänskliga förmågan att som subjekt se sig själv som objekt har sin grund i 

distanseringsförmågan.  

       Mead mena vidare att för det första är det viktigt att anser att grunden för människans 

intelligens i hennes förhållningssätt mot omvärlden och mot sig själv är att människan är 

                                                 
10

 Skau, Greta-Marie. (2001). s. 78-79 
11

 Skau, Greta-Marie. (2001). s. 47 
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social. Han mena att utan socialt umgänge finns ingen människan. Hon är vidare skapande på 

flera sätt, bl.a. genom sin reflekterande rationella intelligens. Språket är vägen till människan 

själv. Detta betyder att människan till stor del lever i en symbolisk värld, där hon kan ha 

distans till de objekt hon omges av och omges sig med.  

      För det andra är det viktigt att inser att den enskilda individen inte är enbart grunden för 

sig själv eller samhället, utan det är den mänskliga socialiteten som är grunden till individen. 

Människan själv är resultat av denna socialitet. Det är genom socialiteten som hon tar emot ett 

jagmedvetande, en medveten operationsbas till vilken hon kan återföra sina erfarenheter. 

Därigenom kan hon bygga sitt liv som ett sammanhängande system.       

         För det tredje är det viktigt att inser att människans rationalitet inte lever av egen kraft, 

utan att den är påverkad av de sociala och materiella villkor som råder i den mänskliga 

världen. Mead mena att den enskilda människan inte är fri i någon absolut bemärkelse, utan 

att den är bunden till de villkor som andra ställer. Vidare förklara Mead att människan i 

längden inte kan vidmakthålla att världen har en mening utan andras medverkan, vilket Mead 

anser som en viktig konsekvens av socialitetens grundläggande betydelse. För det fjärde tar 

Mead upp vad Kipling sa om att öst är öst och väst är väst, och de kan aldrig mötas. Och han 

menar att dessa terser förnekas av interaktionsmens företrädare. Att de istället menar att det 

finns möjligheter för olika slags människor att mötas i konstruktiv utveckling, oavsett deras 

olikheter, och att det är samtalet som ger denna möjlighet. Eftersom alla människor är 

formade just genom samtal, finns det alla möjligheter att också forma en allt ljusare framtid 

tillsammans, om vi bara inser samtalets kapacitet, och handlar därefter. 

       För det femte mena Mead att människor handlande alltid innehåller ett visst mått av 

ovisshet, eftersom det som är specifik i mänsklig intelligens och människans anpassning till 

omvärlden inte är låst till enskilda individers beteendemönster och reaktion på stimuli, utan 

blir integrerat i den sociala tolkningsprocessen där vårt medvetande spelar så stor roll. De ord 

vi använder oss av för att referera till vissa objekt är i grunden symboler som representerar 

vad vi menar då vi pratar eller tänker. Vi har därför lärt oss att tänka på objektet ifråga om ett 

symboliskt sätt. Symboliskt tänkande frigör oss från att vara begränsade till det vi upplever i 

stunden. Icke-verbal kommunikation är exempel på symboler. Olika gester som att nicka och 

le rymmer ofta en stark symbolisk innebörd.  

       Mead menar vidare att människor förlitar sig på gemensamma symboler och tolkningar i 

sitt samspel med varandra. Genom att människor lever i en rik symbolisk värld, omfatta 

praktisk taget allt samspel mellan människor som utbyte av symboler. När vi samspelar med 

andra letar vi hela tiden efter ledtrådar för att avgöra vad som är lämpligt beteende i 
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sammanhanget för att tolka avsikten bakom det som andra säger och gör. Vidare förklara 

Mead att många framställningar av interaktionen anger människans förmåga att skapa och 

samspela med symboler som ett slags givet kapacitet. Denna förmåga är inget som människan 

har fått från födseln, utan den utvecklas i det sociala livet människor emellan.  Orden 

innehåller inte i sig själva någon mening. Inte heller den enskilda individen kan ge någon 

mening åt dem, utan denna skapas först när två eller flera individer ägnar sig åt vokalt 

beteende. 12 Symbolisk interaktion har fått kritik för att ägna sig för mycket åt det småskaliga 

och bortser från frågor som rör makt och social struktur och hur dessa faktorer begränsar 

människors handlingsmöjligheter13. 

 

5.2. Erving Goffmans dramaturgiska perspektivet 

Goffman samhällssyn kallas för det dramaturgiska perspektivet. Goffman ser människors sätt 

att agera med varandra som en teater. I denna teater handlar det om att hitta dramaturgin i ett 

spel som saknar manus, som inte har någon början eller något slut och där allt sker på fullt 

allvar. Vi är aktörer i den bemärkelsen att vi spelar roller i givna situationer. Centralbegrepp 

inom det dramaturgiska perspektivet är aktörer, gestaltning, framträdanden, publik, roll, scen, 

rekvisita, manuskript, personlig fasad, inramningar och team. Individen måste uppträda så att 

den i interaktionen uttrycker det den vill förmedla och att den gestaltar individen som den vill 

framstå som. Om individen lyckas eller inte beror på hur trovärdig den är och hur den lyckas 

övertyga de individer som den framträder inför, det vill säga publiken. Gestaltningen måste 

hela tiden stämma överens med rådande sociala föreställningar om hur en sådan individ 

uppträder och är. Om en individ skall kunna uppnå till idealnormerna under framträdandet 

måste den avstå från eller dölja de handlingar som är oförenliga med dessa normer.  14 

       Goffman förklarar att vi människor egentligen bär masker beroende på vilket 

sammanhang vi befinner oss i. Han beskriver att alla inte är likadana och att individer har 

olika roller som spelas beroende på sammanhanget. Som t.ex. att en person som har ett 

professionellt yrke som socialsekreterare också kan vara mamma eller vän till någon annan på 

sin fritid. Vidare beskriver Goffman att när vi gör oss bekanta och agerar med andra 

människor försöker vi kontrollera och även styra den information vi ger utav oss till andra.  

Vi vill att den ska ligga till grund för hur andra människor uppfattar oss. Det handlar om hur 

vi bygger upp och bekräftar våra ”jag” och identiteter i den här processen. 

                                                 
12 Månson, Per. (2003). Moderna samhälls teorier, traditioner riktningar teoretiker: Sjätte reviderade upplagan. (red).s.157-158 
13 Månson, Per. (2003). 
14 Goffman, Erving. (1995). Jag och maskerna. En studie i vardagslivet dramatik. Kristianstad: Boktryckeri AB, s. 23-24 
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      Goffman menar att om en individ spelar en roll förutsätter den att publiken tar 

framträdandet som framskapas inför dem på allvar. De förväntas med andra ord tro på att den 

aktören som de ser framför sig är äkta att han/hon verkligen besitter de egenskaper som den 

verkar besitta, att den uppgift individen utför kommer att få de konsekvenser som 

underförstått görs gällande och att saker och ting på det hela taget är vad de visar sig att vara. 

Den tron aktören har kan vara uppriktig eller cynisk. Aktören anses bara vara uppriktig när 

han/hon tror på sin roll och visar att han/hon är duperad. Och han/hon är cynisk om han/hon 

inte tror på sin roll eller uppträdande och inte använder den till att styra sin publik. Goffman 

menar vidare att människor i ett samhälle har olika roller som ger dem olika status. Ett 

exempel är att om en socialsekreterare uppför sig på ett annat sätt under sin fritid, annorlunda 

än på jobbet och bli sedd utav någon av sina klienter så kan klienten ifrågasätta 

socialsekreterarens roll och status. 15 

     Den expressiva utrustning av standardtyp som med vilja eller omedvetet används av 

individen under hennes/hans framträdande kallas för fasad. Fasad kan indelas i personlig 

fasad och inramning och den består t ex av möbler, dekoration och rum och andra 

bakgrundinslag som tillhandhåller sceneriet och rekvisitan för den ström av mänsklig aktivitet 

som utspelas framför, inom eller på scenen. Inramningen kan vara en skola eller ett väntrum 

som är platsbunden så att de som vill använda sig av en speciell inramning som en del av sitt 

framträdande, inte kan börja spela sin roll förrän de har tagit sig till den för ändamålet 

lämpliga platsen. De måste även avsluta sitt framträdande när de lämnar denna miljö. Den 

personliga fasaden refererar till detaljerna i den expressiva utrustningen, vilka vi mest intimt 

identifierar med aktören själv och som vi naturligtvis väntar oss ska höra samman med det 

agerande var han/hon än befinner sig. Exempel på personliga fasader är kläder, kön, storlek, 

utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, raskarakteristika, gester och manér. Medel som 

rasegenskaper är relativt bestående och skrifter inte under loppet av en individs livstid från 

den ena situation till den andra. 16 

      Andra tecken är däremot relativt rörliga eller kortvariga, som t ex ansiktsutryck, och kan 

under ett framträdande variera från det ena ögonblicket till det andra. Stimuli som 

tillsammans bildar den personliga fasaden kan delas in i uppträdande och maner, alltefter 

funktionen hos den information som dessa stimuli förmedlar. Uppträdande kan då referera till 

de stimuli som fungerar för ögonblicket för att upplysa oss om den agerandes sociala status. 

Dessa stimuli upplyser oss också om individens temporära rituella tillstånd, d v s om han/hon 

                                                 
15 Goffman, Erving. (1995),s. 25-26 
16 Goffman, Erving. (1995),s. 26-27 
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är engagerad i en formel, social aktivitet, arbete eller informell rekreation. Maner kan då 

referera till de stimuli som fungerar för ögonblicket för att ge oss besked om den roll i 

interaktion som den agerande räknar med att spela i den situation som är under utveckling. Ett 

överlägset, aggressivt maner kan således antyda att den agerande räknar med att bli den som 

tar initiativet till den verbala interaktionen och styr dess förlopp. Ett saktmodigt, undfallande 

maner ger intryck av att den agerande är inställd på att låta sig ledas av andra eller åtminstone 

att han kan förmås till det. När en individ eller aktör spelar samma roll inför samma publik 

vid olika tillfällen är det sannolikt att det uppstår ett socialt samband. Om vi definierar sociala 

roller som realiserandet av rättigheter och skyldigheter som är knutna till en given status kan 

vi säga att en social roll kommer att involvera en eller flera roller och att var och en av dessa 

kan visas upp av den agerande individen vid en rad olika tillfällen inför en publik av likartat 

slag eller inför en publik som besitter av samma personer. 

       Utöver det förhållande att man kan använda sig av samma fasad för olika rutiner bör det 

påpekas att en given social fasad tenderar att bli institutionaliserad i sådan utsträckning att den 

ger upphov till abstrakta, stereotypa förväntningar och den tenderar att anta mening och 

stabilitet oberoende av vilka specifika uppgifter som för tillfället råkar utföras i dess namn. 

När en individ påtar sig en etablerad social roll finner han/hon i de flesta fall att en speciell 

fasad redan har upprättats för den. Oberoende av om den agerande inträder i rollen 

ursprungligen, motiveras den av en önskan att utföra den givna uppgiften eller av en önskan 

att upprätthålla den fasad som inte bara är ny för han/henne utan som ännu inte är etablerad i 

samhället eller om han försöker ändra den belysning. I vilken hans/hennes uppgift betraktas, 

kommer han sannolikt att finna att det redan finns flera väletablerade fasader bland vilka 

han/hon måste välja. 17 

      När en uppgift förses med en ny fasad finner vi alltså sällan att fasaden ges i sig själv är 

ny. Eftersom det brukar vara så att fasaderna väljs och inte skapas måste vi räkna med att det 

uppstår svårigheter när de som ska utföra en given uppgift tvingas välja en lämplig fasad åt 

sig själva bland de många olika alternativen. I t ex militära organisationer dyker det alltid upp 

uppgifter som anses kräva för mycket auktoritet och yrkeskunnande för att kunna utföras 

under den fasad som upprätthålls av innehavarna av en befälsgrad och för lite auktoritet och 

yrkeskunnande för att utföras under den fasad som upprätthålls av nästa grad i hierarkin. 

Eftersom det är olika stora hopp mellan de olika graderna kommer sådana uppgifter att kräva 

för mycket rang eller att kräva för lite rang. 18 

                                                 
17 Goffman, Erving. (1995), s. 28- 29 
18 Goffman, Erving. (1995), s.  30-31 
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       Aktören har alltid en förutbestämd fasad och dessa fasader kan vara orsak till stereotypa 

förväntningar. Dessa stereotypa förväntningar kan antingen begränsa eller underlätta ett 

framträdande. Interaktionen måste dramatiseras för att klara av individens roll. Det krävs att 

aktören använder sig av olika tecken för att få den önskan som han/hon kräver. Det är viktigt 

att aktören visar det perfekta exempel på sin roll och undviker att visa det som är negativt i sin 

roll, eftersom detta kan ge tecken på att inramning och rekvisita är felaktiga. Som aktören kan 

detta undvikas detta genom att du spela olika roller framför olika publiker.  

       Ett framträdande kan definieras som den samlade aktiviteten hos en viss deltagare vid ett 

givet tillfälle som tjänar till att på ett eller annat sätt påverka någon av de andra deltagarna. 

Den redan i förvägen fastställda handlingsmönstret som rullas upp under ett framträdande och 

som kan läggas fram eller spelas upp också vid andra tillfällen kan kallas för en roll eller en 

rutin. Alla har en förmåga att byta från den ena spelade rollen till den andra. 

     Goffman använder även begreppet team, vilket är när en samling av olika aktörer som 

samarbetar i framställning av en rutin. I team finns medlemmar som samarbetar för att kunna 

skapar en given definition av situationen. För att bibelhålla det intrycket som önskas, dessa 

medlemmar måste var beroende av varandra, vilket innebär att medlemmar i ett team måste 

lita på varandra. Varje medlem i teamet brukar uppträda på annat sätt än som vanligt för att 

undvika att vissa medlemmar fördärva framträdande med opassande beteende. Och det är 

viktigt att alla medlemmar är medvetna om hur situationen kommer blir vid framträdande. För 

att teamet ska kunna bevara det intryck som har skapats måste det finnas vissa garantier för att 

ingen individ ges tillfälle att vara med både i teamet och bland publik.19 

     Medlemmarna kan ha svårt för att bevara visst intryck på grund av att de är tvungna att 

samarbeta olika situationer. När man undersöker ett teamframträdande finner man oftare att 

någon ges rätt att regissera och kontrollera den dramatiska handlingens utveckling, ibland 

brukar den individ som dominerar framträdandet på det sätet och som, på och viss, är dess 

regissör, vara med och spela en roll i det framträdande som han leder. 20 

       I många framträdandet måste två viktiga funktioner uppfyllas och om teamet har en 

regissör kan han få den speciella uppgiften att realisera dem. För det första kan regissören 

särskilt få i uppgift att se till att varje teammedlem vars framträdande visar sig vara olämpligt 

återförs till ordningen. Att lugna och bestraffa är de botemedel som man i allmänhet tar till. 

För det andra kan regissören speciellt få i uppgift att fördela rollerna i framträdandet och den 

personliga fasad som ska användas för varje roll, för varje inrättning kan betraktas som en 

                                                 
19 Goffman, Erving. (1995), s. 73 
20 Goffman, Erving. (1995), s. 73-74 
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plats där man förfogar över ett givet antal rollgestalter för kommande framträdanden och som 

en uppsättning tecken, utrustningar eller ceremoniella attiraljer vilka ska fördelas. Regissören 

kommer sannolikt att reagera på den ansvarsfördelningen genom att ställa dramaturgiska krav 

på de agerande som de inte skulle ställa på sig själva. Det kan öka det främlingskap som de 

kanske redan känner för honom. En regissör som medlem av teamet kan därefter finna att han 

långsamt trängs ut ur teamet för att spela en marginalroll mellan publiken och de agerande, 

med ett ben i vart del av teamet, som ett slags mellanhand utan det skydd som mellan 

vanligen brukar ha. 21 

       Regissör har uppgifter som t ex att dela upp olika roller och den personliga fasad som ska 

användas. Enligt Goffman händer allt detta i den främre regionen. Det är i främre region som 

inramningen sker. Det finns också en bakre region där aktörer kan slappna av, och dessa två 

regioner kan skiljas åt med t e x en korridor eller en vägg. Publiken har inte tillgång till bakre 

region, och då passa aktörerna på att hjälp varandra eller och de kan ta lite paus från publiken. 

      Goffman beskriver att det finns tre roller, en som agera i det främre som finns både i det 

främre det bakre region. Sen är publik som bara finns i det främre region och den som är 

utomstående som är både stängd från både av dessa regioner. 22 

      Goffman definiera främre region som vilket ställe som helst som till en viss grad är 

avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer. Beroende på det kommunikations-

medium i vilket perceptionsbarriärerna uppträder varierar regionerna naturligtvis. I vårt 

samhälle som i relativt hög grad är ett inomhussamhälle ges ett framträdande oftast i en 

mycket begränsad region, och till det kommer ofta begränsningar med avseende på tiden. Det 

intryck och intressegemenskap som framträdandet uppmanar brukar fylla region och tidrymds 

så att varje individ som befinner sig inom detta rum - tid -omfång får tillfälle att observera 

framträdandet och låta sig påverkas av den definition av situationen som uppmanas av 

framträdandet. Många framträdanden inbegriper i alla fall, som integrerade delar, flera 

separata grupper av individer i verbal interaktion. 23 

     Enligt Goffman utgörs en främre region av sociala situationer eller möten där individerna 

agerar i formella eller stiliserade roller de befinner sig så att säga på scen. En publik kan hålla 

en hel främre region under ständig uppsikt. Det har tidigare påpekats att när vi utövar vår 

aktivitet i andra personers närvaro betonas vissa sidor av aktiviteten på ett expressivt sätt 

medan andra aspekter, som kan skada det intryck som har skapats, undertrycks. Särskilt 

                                                 
21 Goffman, Erving. (1995), s. 83,s. 89 
22 Goffman, Erving. (1995),s.  90- 91 
23 Goffman, Erving. (1995), s. 97 
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sådana understrukna fakta uppträder ganska självklart i det som har kallats för den främre 

regionen. Det kan också finnas en annan region bakre regionen eller ”bakom kulisserna” där 

de fakta som undertryckts kommer fram i dagen. En bakre region eller bakom kulisserna kan 

definieras som ett ställe, i anknytning till ett visst bestämt framträdande, där det anses som en 

självfallen sak att med vett och vilja förneka det intryck som har uppmanats av framträdandet. 

Den bakre regionen är viktig för att vi ska kunna bedriva föreställningen i den främre 

regionen. Vi är själva i det bakre region, vanligt är att ett framträdandes i bakre region ligger i 

ena ändan av det ställe där framträdandet försiggår och är avskilt från det genom en skiljevägg 

och en bevakad korridor. Genom att den främre och bakre regionen gränsar till varandra på 

det sättet kan en agerande i främre regionen få stöd av t.ex. teamkamraterna bakom kulissen 

under sitt framträdande och kan avbryta framträdandet då och då för att ta en kort 

andhämtningspaus. I allmänhet kan den agerande också känna sig säker på att inga 

medlemmar av publiken kan tränga in i den bakre regionen. 24 

Goffman beskriver detta genom sitt begrepp, intrycksstyrning. I detta spel kommer både 

verbala och icke verbala uttryck (kroppsspråk osv.) till användning. Kontroll över bakre 

regionen spelar av allt att döma en betydelsefull roll i den ”arbetskontroll” process varigenom 

individerna försöker skapa ett skydd mellan sig själva och de deterministiska krav som de 

omges av. 25 

I teamet finns mörka hemligheter som består av olika fakta som teamet känner till och döljer 

och som är oförenligt med den bild av sig självt som teamet försöker hålla vid liv inför sin 

publik. Mörka hemligheter är naturligtvis dubbla hemligheter. Dels har vi den omständighet 

som döljs och dels har vi det förhandlandet att avgörande omständigheter inte redovisas fullt 

öppet. Det andra hemligheten i teamet är den strategiska hemlighet, det gäller avsikter och 

egenskaper hos ett team som det döljer för sin publik för att hindra att på en effektiv sätt 

anpassa sig till den situation som teamet har planer på att åstadkomma. Strategiska 

hemligheter är fördöljanden av den typ som affärsföretag och arméer använder sig av när de 

planlägger framtida aktioner mot konkurrenterna och motståndsidan. Tredje hemligheten är 

insides hemligheter, sådana hemligheter som kan sägas vara typiska för en individ som är 

medlem av en grupp och som hjälper gruppens medlemmar att känna sig avskilda från och 

annorlunda än de individer som inte är initierade insidehemligheter ger ett objektiv 

intellektuellt innehåll åt ett subjektivt upplevt socialt avstånd.  

                                                 
24 Goffman, Erving. (1995), s. 101 
25 Goffman, Erving. (1995), s. 102 
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      Kommunikation är viktigt i team för att kunna göra ett gott intryck. Balansen i teamets 

framträdande måste alltid hittas, för att undvika motsägelser mellan rollerna. Teamet 

behandlar sina medlemmar annorlunda framför publiken, och de gör detta genom att de 

använder annat sätt att pratar eller att de förvrängningar talet. Medlemmar i team har tendens 

av att använda sig av fina ord till sina medlemmar i team när de befinner sig framför publiken, 

men i bakre regionen kan de bete sig annorlunda mot varandra.26 

Både publik och den utomstående kan ibland hjälpa sin aktör för att rädda framträdandet eller 

en medlem för att förhindrar störningar. Om teamet förbereder sig på ett bra sätt och dessutom 

ha lojalitet och disciplin det kan hjälpa dem att agera klokt framför publiken. Om det uppstår 

störningar i framträdet kan aktörens självuppfattning påverkas negativt. Det kan också hända 

att deltagarna i teamet tappar fattningen om interaktionen mellan två team råka komma i en 

pinsamt och förvirrat situation. 27 

 

5.3. Erving Goffmans stigmateori 

Termen stigma kommer ursprungligen från Grekland. Beteckningen stigma skapades då för 

att betecknar kroppsliga tecken med syfte av att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i 

en persons moraliska status. Tecken ”skars” eller brändes in i kroppen och gav tydligt vid 

handen att bäraren var slav, brottsling eller förrädare, en utstött person, en rituellt pestsmittad, 

en som man måste undvika, speciellt på offentliga platser.  

        Goffmans stigmateori är idag relevant vid studier som är i relation med samhället. 

Goffman utgår i sitt resonemang kring stigma från att det i varje samhälle sker indelningar av 

människor i olika klasser och att varje samhälle även bestämmer vilka drag eller egenskaper 

som ska tolkas som vanliga och riktiga för dem som ingår i kategorin. Detta utgör grunden för 

de sociala spelregler som hjälper människor att kategorisera och fastställa den sociala 

identiteten hos de personer de möter. De första intrycken man får omvandlas till normativa 

förväntningar som har stor betydelse för den bedömning som därefter gör av personen28. 

Vidare mena Goffman att det finns skillnader mellan hur en person förväntas vara utifrån hur 

andra ser på honom/henne, och vem han/hon verkligen är och vilka egenskaper han/hon 

faktiskt besitter. Denna avvikelse mellan förväntning och verklighet som kan uppstå, i 

kombination med en egenskap som betraktas som nedvärderad av samhället, leder till en 

stämpling från omgivningens sida och personen bedöms som en annorlunda människa. 

                                                 
26 Goffman, Erving. (1995),s. 73- 74-75 
27 Goffman, Erving. (1995), s. 76- 77,s .78-79 
28

 Goffman, Erving, 1972, s. 11-12 
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Goffman ger denna typ av stämpling beteckningen stigma som alltså förklarar en egenskap 

som är djupt diskrediterande. De tillfällen då de stigmatiserade och omgivningen möts och 

interagerar kallar han för blandade kontakter. 

Goffman menar att det finns tre i stort sett artskilda typer av stigma som kan urskiljas.  

1) Det första är kroppsliga missbildningar av olika slag. 

2) Det andra är olika fläckar på den personliga karaktären. 

3) Det tredje är den ”tribala” sådana stigman som ras, nation, religion.  

 

Enligt Goffman kan dessa stigman överföras från generation till generation och kan drabba 

alla medlemmar i familjen. Goffman förklara att varje individ som besitter ett stigma i 

samhället, avviker på ett oönskat vis från de normalas förväntningar. Det oönskade draget 

skapar ogillande vilket gör att övriga egenskaper hos den stigmatiserade förtrycks och glöms 

bort. Som en följd av detta utför de normala diskriminerande handlingar som i sin tur 

resulterar i att begränsa den stigmatiserades möjligheter i livet. På så sätt som skapas en 

stigmateori som tydliggör och förklarar personens underlägsenhet och svaghet29.  

      Goffman mena att det finns två personer, den diskrediterade personen och den 

diskreditabla personen. Den diskrediterade personen har egenskaper som är tydliga och är 

direkt synliga i omgivningen. Och denna personens uppgift i interaktionen med 

förändringarna är att försöka agera som om hennes olikhet inte har någon betydelser eller inte 

märks. Däremot den person som är diskretabla kan gömma och håller sitt stigma dold, vilket 

gör att denna persons stigma är omöjlig att blir märkt för de normala. Goffman beskriva olika 

konsekvenser som uppdateras när en stigmatiserad person samspelar med omgivningen. 

Förutom att stämningen kan bli ansträngd och besvärande för båda parter kan den 

stigmatiserade bli osäker på hur han/hon ska bli bemött.  

        Goffman nämner likaså olika strategier som den stigmatiserade använder sig av för att 

förhålla sig till de normala. Det kan röra sig om att arrangera sitt liv så att den stigmatiserade 

kan undvika vissa möten och sociala situationer vilket i sin tur kan resultera i en begränsad 

tillvaro för honom/henne. Den diskrediterad person strävar efter att fungera gemensamt med 

omgivningen som om stigmat inte finns, medan en diskreditabel individ kan välja om hon vill 

tala eller tiga om sin avvikelse. En diskreditabel person kan också välja ifall hon ska visa det 

öppet eller dölja det, om han/hon ska berätta sanningen eller ljuga. Dessutom ställs den 

diskreditabla inför val av olika sammanhang om när, var och hur stigmat ska offentliggörs. Ett 

                                                 
29

 Goffman, Erving, 1972, s. 14-15, s. 21-28, s.50-55 
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begrepp i detta sammanhang är det som benämner social information som bland annat består 

av kroppsliga uttryck som människor ständigt förmedlar till omgivningen och berättar vem 

personen i fråga är. Uppgiften för en stigmatiserad som vill dölja sin olikhet blir därmed att 

styra denna information. En aspekt av den sociala informationen och den därmed 

sammanhängande sociala identiteten gäller tendensen att individer som blir sedda tillsammans 

med en stigmatiserad också betraktas som, och antas vara lika, den stigmatiserade 30.  

      Goffman talar även om att en person med ett stigma måste lära sig att förhålla sig till 

andra med samma stigma. Med tanke på att individen kan uppleva svårigheter att acceptera 

sitt eget stigma kan han/hon identifiering med, och relationen till, dessa andra komma att 

stämplas av tveksamhet. Han/Hon kan inte acceptera sin grupp till fullo men inte heller helt ta 

avstånd från den. Detta kan ta sig uttryck i att den stigmatiserade tillägnar sig de normalas syn 

på den grupp hon tillhör. Genom att dela upp sitt jag i olika skikt har han/hon möjlighet att se 

sina medmänniskor genom omgivningens ögon och ta emot dess attityd 31.  

       Den stigmatiserades syn på sig själv, vilar på de händelserna i den stigmatiserades 

historia. Dessa händelser upplevs som avgörande för uppfattningen av sig själv som 

stigmatiserad32. Goffman mena att den stigmatiserade önskar att leva som normal eftersom det 

medför stora fördelar. Utifrån detta försöker han/hon att åtminstone emellanåt leva som 

normal med vilket han menar att den stigmatiserade lyckas dölja sitt stigma och betraktas som 

en av andra i samhället utan stigma. Slutresultatet för den diskrediterades är att lär sig hur 

han/hon ska leva som normal33. En konsekvens av att i vissa sammanhang gälla för normal är 

att den stigmatiserade kan tvingas leva ett dubbelliv; han/hon tvingas styra sig i en tillvaro där 

några i omgivningen känner till stigmat medan det hemlighålls inför andra. En annan aspekt 

handlar om att den stigmatiserade kan känna av en splittring normalasvärld mellan två 

lojaliteter och ena sidan önskan att stå upp för sin grupp, och andra sidan strävan mot dem34.  

      Goffman nämner olika typer av passeringsstrategier i samband med sin redogörelse för att 

gälla som normal. En metod i anslutning till ovan nämnda dubbelliv kan vara att dela upp sin 

tillvaro i två grupper - en grupp som inget vet och en som känner till stigmat. Den 

stigmatiserade kan också utnyttja en fysisk distans i strävan att passera, exempelvis genom val 

av bostad på en plats där han/hon kan föra det liv han/hon önskar. Samtidigt är ett annat 

alternativ enligt Goffman att den diskreditabla väljer att avslöja sitt stigma genom att öppet 

                                                 
30

 Goffman, Erving, 1972, s. 38-39 
31

 Goffman, Erving, 1972, s. 113-114 
32

 Goffman, Erving, 1972, s. 47 
33

 Goffman, Erving, 1972, s .80, 82, 87 
34

 Goffman, Erving, 1972, s. 84, 94 
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visa stigmasymboler eller att föra in ämnet vid samtal med de normala35. I Goffmans 

redogörelse för sin stigmateori för han några resonemang som jag finner nödvändiga att 

presentera för en ökad förståelse av stigmabegreppet, utan att jag direkt använder mig av dem 

i den teoretiska tillämpningen. Goffman berättar att den avgörande aspekten när det gäller 

begreppet stigma är att det i själva verket handlar om relationer och inte om egenskaper i sig. 

Ett stigma är enligt honom beroende av relationen mellan det som betraktas som typisk 

egenskap och de stereotyper som finns kring den. Han poängterar att avvikelse som innebär 

ett stigma bör hållas isär ifrån avvikelser som handlar om personer som avviker inte bara från 

normer utan också från en konkret, sammanhållen grupp. Stigmaavvikelse bör också skiljas 

från sociala avvikare som öppet tar avstånd från, och protesterar mot att infinna sig i, 

samhälleliga normer. Han framhäver emellertid att det finns tillräckligt mycket som 

sammanför den stigmatiserade för att ge honom rättighet och andra forskare att göra en 

uppdelning av människor i syfte att analysera deras situation.  

      Goffman ville se de stigmatiserade och de normala som två olika perspektiv istället för 

konkreta individer. Vid samma tillfälle går det att se att fenomenet stigma förekommer där det 

finns normer om hur människor bör vara. Goffman riktar sin uppmärksamhet på möjligheten i 

att analysera all slags brister, stora som små, med en och samma begreppsapparat. Vidare 

understryker han att det handlar om normala avvikelser från det vanliga snarare än om 

ovanliga avvikelser från det normala.36 

 

5.4. Teoriernas relevans för studien 

Goffmans samhällssyn kallas för det dramaturgiska perspektivet. Det dramaturgiska 

perspektivet beskriver samhället som en teater. Mötet mellan en socialsekreterare och klienten 

ses som en teater. Det finns två roller i detta spel, socialsekreterarens roll och klient rollen. 

Socialsekreteraren och klienten spelar teater i likhet med skådespelare på scenen. Vad som är 

relevant för min studie är att både socialsekreterare och klienten försöker styra intryck och 

förmedla intrycket till varandra. Allt handla om att om att hitta en dramaturgi i ett spel som 

saknar manus, som inte har någon början eller slut och det sker på fullaste allvar. Om både 

parter lyckas eller inte beror på hur trovärdig dem är och hur dem lyckas övertyga varandra.  

      Under interaktionen framträder både parter inför varandra. Både parter måste var 

trovärdig och övertygande sa att de både inte missförstå vara sin roll under interaktionen. 

Spelet äger rum i både bakre och främre region, där finns också inramningen och personlig 

                                                 
35

 Goffman, Erving, 1972, s 102,106-108 
36

 Goffman, Erving, 1972, s. 135, 142, 145, 147, 151 
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fasad. Socialsekreteraren arbeta i någon slags team, där det finns olika rutiner här finns också 

en regissör som är chef. Regissörens uppgift är att vägleder och stödjer sina anställda i fall de 

stöter på olika hinder vid beslutsfattandet. Hon håller sig för det mesta i den bakre regionen, 

men kan träda fram ifall hon behövs.  

      Meads symbolisk interaktionism behandlar språket, hur de ord vi använder har betydelser 

inför interaktionen. Fokusen i interaktionalism är detaljerna om hur vi samspelar ansikte mot 

ansikte i vardagliga situationer.   

       Den här teorin är användbar på min studie då den kan förklara betydelser av interaktion 

mellan socialsekreteraren och klienten i ett mötte. Mead i sin teori om medvetandets födelse 

och utveckling förklara att människan är påverkad av det sociala och materiella villkor som 

råder i den mänskliga världen. Människan är inte fri. Hon är bunden till de villkor som andra 

ställer. Det är svårt för socialsekreterarna och klienten att inte påverka varandra under mötet.  

       Mead menar att det finns möjligheter för olika slags människor att mötas i konstruktiv 

utveckling, oavsett deras olikheter. Det är samtalet mellan socialsekreterarna och klienten som 

skapa denna möjlighet. Eftersom alla människor är fostrade just genom samtal, finns det alla 

möjligheter att också forma en allt ljusare framtid tillsammans, om människor bara inser 

samtalets potential, och handlar därefter. Socialsekreteraren och klienten är olika, och det 

gäller för dem att kunna möta varandra där de är. För socialsekreterarna det handlar om att 

kunna lita på sin intuition och ha fingertoppskänsla. De måste kunna avläsa vilka klienter som 

sitter framför de och utgår ifrån det. Är det psykiska sjuka, då få de ta det lugnt och tala sakta, 

ställa enkla frågor o s v. Mead förespråkar vidare att självet och identitet byggs upp av en 

ständigt pågående symbolisk interaktion med omvärlden i olika relationer och efterhand lär 

sig individen att förstå förutsättningar för olika situationer. Socialsekreterarna lär sig mer med 

tiden genom teamsamarbete och de mötena där det kan diskuteras olika ärende. 

      Goffmans stigmateori är relevant vid studier som är i relation med samhället, det vill säga 

sociala miljöer. Enligt Goffman alla samhälle har normer och sociala lagar som ligger till 

grunden för att vara normal. När en människa visar några drag som avviker från det som anses 

vara normal, då stämplas denna människa vilket kallas för stigmatisering. Goffman menar att 

även den allra minsta avvikelsen kan stigmatiseras, kanske inte bara av samhället utan också 

av individen själv. 

         Teorin är relevant för min studie då den beskriva vilka beteenden som anses vara 

avvikande hos socialsekreteraren och klienten samt varför de beteende blir avvikande i ett 

samhälle. Socialsekreterarna tror att klienterna har några slags fördomar mot dem, klienterna 

tror att de är hårda och tuffa också att de kan missbruka makten. Teorin förklarar också hur 
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klinterna stigmatiserar sig själv. Klienten känner att de befinner sig i något slags 

maktunderläge under mötet och på detta sätt stigmatisera de sig själva och av samhället för att 

de befinner sig i den situation där de inte kan försörja sig och är tvungna att ansöka om 

socialbidrag. Både socialsekreteraren och klienten tillhör stigma som är diskreditabel vilket 

innebär att de kan gömma sig och håller sitt stigma dold. Deras stigma är omöjligt att blir känt 

för de normala. En person som är stigmatiserad kan också önskar sig att leva som normal 

eftersom det är eftersträvansvärt och medför stora fördelar. Klienterna kan välja att berättar 

om sitt stigma till sina nära och kära, och till myndigheter men inte till vem som helst. 

socialsekreterarna under mötet försöker att inte var otrevliga mot klienten, vissa klienten 

respekt. Enligt socialsekreteraren vissa klienter verkligen anstränger sig till att blir normala 

genom att blir självförsörjande. Andra klienter utnyttja sitt stigma och fortsätter bli beroende 

av socialbidraget. 

 

6. Metod  

Det förs ett resonemang kring metodvalet i detta avsnitt, samt redovisas det också hur 

insamlingen av data har gått till och hur materialet har bearbetats för att besvara syftet. 

Inledningsvis börja jag med att beskriva olika alternativ till metoder och vilken metod som 

har valts för att genomföra studien. 

 

6.1. Hermeneutik och Kvalitativ intervjumetod 

Hermeneutiken är läran om tolkning. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central, 

tolkningen i hermeneutiken har vetenskaplig riktning där det studeras, tolkar för att försöker 

förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. 

Hermeneutiken innebär att kunna förstå och beskriva förståelsen. Ett viktigt begrepp inom 

hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Begreppet hermeneutiskcirkel handlar om 

samband mellan helhet och delar, tolkningar i hermeneutik bygger alltid på andra tolkningar. 

Denna cirkel innebär helheten som sedan ställs i relation till delarna och sedan pendlar mellan 

del och helhet för att få en så fullständig förståelse som möjligt. Hermeneutiken har fått stå för 

kvalitativa förstålelser och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen ”subjektiv” och 

engagerad. I hermeneutiker menas det att mänsklig verklighet är av språklig natur, de menar 

att det är i och genom språk som forskaren kan skaffa sig kunskap om det äkta människa. 

Patel och Davidsson menar att i hermeneutiken går det att förstå andra människor och vår 

egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade 
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och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. De beskriver 

också att människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språket och i handling, och som 

det går att tolka och förstå innebörden av.  

    Den hermeneutiska forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen 

förståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, 

är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Denna uppfattning 

kallas för holism och kan illustreras med att helheten är mer än summan av delarna. Forskaren 

ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå 

fram till en så fullständig förståelse som möjligt. Forskaren kan också ställa sig själv som 

subjekt i relation till forskningsobjekt och sedan pendlar mellan att inta objektets och 

subjektets synvinkel. Forskaren som noggrant tolkar en utskriven intervju, börjar med att först 

läsa olika delar i texten var för sig för att skaffa sig förståelse. Forskaren kan sedan pendla 

mellan dessa både synsätt och ställa de olika förstålelserna i relation till varandra. På samma 

sätt kan forskaren pendla mellan subjektets synvinkel, d.v.s. Intervjuaren, och objektets 

synvinkel d v s den intervjuade, för att nå fram till en god förståelse av det studerade 

problemet.  

      Hela tiden använder också forskaren sin egen förståelse som ett verktyg i tolkningen. För 

att lyckas med detta krävs ofta av den hermeneutikiske forskaren att kunna använda sin 

empati eller medkänsla för att förstå objektet. Under tolkningsaspekten flyttas 

förståelsehorisonten så att gemensam förståelse uppnås. Hermeneutiskforskning har ett tydligt 

drag av adduktion just i och med att forskaren ska pendlar mellan helhet och del och mellan 

olika synvinklar i tolkning och i att det kan vara berikande med att presentera en mångfald av 

olika tolkning som uppfattas som den bästa. Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller 

slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsaspekten. Helhet och del, subjekt och objekt, 

forskarens förförståelse, perspektivförskjutningarna i pendlingen, allt detta utgör också en 

helhet som lever och utvecklas37. 

Syftet med kvalitativ metod är att studera ett valt fenomen på djupet utifrån ett litet material. 

Det har tillämpats en kvalitativ intervju till denna uppsats, eftersom syftet med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något t ex den 

intervjuare och respondenten är delaktiga i samtalet. Det är därför kvalitativa intervjuer anses 

var relevant att tillämpa till denna uppsats då mitt syfte är att få en förståelse av hur 

interaktionen sker mellan en socialsekreterare och klient.  

                                                 
37 Patel, Runa, Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.  
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  Bryman beskriver att det används en induktiv syn på förhållandet mellan teorin och empiri. 

Det innebär att teorin genereras på basis av de praktiska forskningsresultaten. En 

kunskapsteoretisk ståndpunkt brukar beskrivas som tolkningsinriktad vilket betyder att 

tyngdpunkten ligger på en förståelse av den sociala verklighetens och hur deltagarna i en viss 

miljö tolkar denna verklighet.  

    Bryman skriver att en kvalitativ intervju i stort sett liknar ett vardagligt samtal, men 

tekniskt sett är den semistrukturerad. Forskaren har en lista över vilka områden som ska 

beröras under samtalet, denna lista kallas för en intervjuguide. 

Holme & Solvang beskriver att intervjumanual används i kvalitativintervjuer. Intervjumanual 

är av standardiserade frågeformulär, men mer av samtal än frågor och svar. Detta görs för att 

forskaren inte ska har stor styrning av intervjun från sin sida. Resultat och synpunkter som 

kommer fram i intervjun ska endast var respondentens egna uppfattningar, det är därför 

respondentens ska få styra utveckling av intervjun. Vidare förklara de att det inte är 

nödvändigt att följa ordningsföljden i intervjumanual till punkt, men att det är viktigt att ser 

till att intervjun täcker de område forskare är intresserad av att studera. Under intervjuns gång 

ska hänsyn tas till de idéer som drycker upp, eftersom dessa kan ersätter eller fördjupa 

ämnet38. Intervjun har genomfört på enhet för ekonomiskbistånd, det vill säga på 

respondentens arbetsplats. Beroende på vart intervjun ägde rum så kan det i vissa fall påverkar 

respondentens trygghet och bekvämlighet vid intervjutillfället. För att skapa en lugn miljö har 

jag under utformning av intervjufrågor utgått från Beckers tricks ”ask how not why”39 Dels 

för att jag skall kunna uppnår förtroende för mina aktörer. För att då kan de slappna av och 

berättar mer öppet om sina upplevelser, vilket gör att jag kommer få ut mer av i svaret. Alltså 

hur frågan kommer att ger mig mer information än varför frågan. Men jag måste kunna styra 

respondenter, i den inriktning som jag är intresserad av, för att undvika stora mängder av 

onödig information som kan var svårt att sorteras sen. Sen ska jag också ha uppmärksamhet 

för att inte förlora fokus från det jag studera.  

     Bryman påpekar vikten av val av miljö, att det är viktig att välja en lugn miljö, forskaren 

skall bekanta sig med den miljön som intervjupersonen arbetar. Han/hon skall också engagera 

sig i de aktiviteter som den intervjuade syssla med eftersom det underlätta vid tolkningen och 

förståelse av vad respondenten berätta. Intervjun skall genomföras i en lugn och ostörd miljö 

eftersom buller i och utanför det utrymme där intervjun äger rum påverkar kvaliteten på 

                                                 
38 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt krohn (1997) Forsknings metodik om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Stundentlitteratu. s. 111. 

39 Becker, Howard. (1998). Tricks Of the Trade. How to Think About Your Reseach While You`re Doing it. Chicago: University of Chicago Press. s.58-60 
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inspelningen. Intervjupersonen skall inte behöva oroa sig för att någon kan höra vad som sägs 

under intervjun.    

Halvorsen påpekar fördelarna med intervjuer jämfört med enkäter, han menar att bortfallet 

blir mindre eftersom intervjuaren står ansikte mot ansikte och däremot kan övertala de 

tveksamma att låta sig intervjuas. Den personliga närvarande kan också kunna underlätta 

förståelsen för av vissa frågor, för att reda ut missförstånd och kunna fördjupa sig mer i sitt 

svar. Dessutom kan intervjupersonen underlätta tolkningen av det insamlade materialet. 

Andra fördel är att frågor inte påverkar andra frågor för i och med att respondenten inte är 

medveten om vilka frågor som kommer att ställas. Nackdelen är att intervjuarens personlighet 

och arbetssätt kan påverkar intervju resultat. Detta kan bero på bland annat att respondenten 

svara på ett visst sätt för att göra gott intryck eller också för att de inte vill verkar vara 

okunniga40.  

     Holme & Solvang påpekar också att i vissa situationer då forskaren lyckas få en tillitfult 

relation till respondenten. Respondent i sådana situationer inte vill göra intervjuaren besviken. 

Respondenten svara då med ett utryck för vad de tror att intervjuaren vill höra än vad de 

själva tycker. Som intervjuaren innebär det att vara medveten om denna effekt och om möjligt 

förhindra att sådana förväntningar uppstår. Som intervjuaren kan du betona för den 

intervjuade att det är hans/hennes åsikter du vill få fram. Intervjuaren kan också formulera 

frågor på ett sätt som den intervjuade inte kan utläsa mönster i dem. Han/hon som intervjua 

bör helst undvika normativa diskussioner med intervjupersonen, och istället framstå som 

engagerad men naiv och ovetande41. 

     Bryman menar att fördelarna med kvalitativintervju är att kunna spela in intervju för att det 

underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt. Inspelningen gör att information 

blir offentlig att och andra forskare därmed kan granska materialet. Och nackdelar är att 

inspelningen kan orsak oro att personen inte prata som den skulle. Inspelningen kan skapa oro 

människan kan bli orolig med tanken på att deras ord kommer att bevara till den 

tillkommande tiden. Bristande vilja att samarbetar. Att skriva ut intervjuer är tidskrävande 

process. Man kan höra fel, eller bli trött på att lyssna och slarva, det är viktig att försäkra sig 

att du har bra kvalitet på utskrifterna42. 
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41 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) , s .115-116 

42 Bryman, Alan (2001), s .305 
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6.2. Urval  

Denna studie har tillämpats av ett snöbollsurval. Hartman menar att snöbollurval ibland 

tillämpas när det saknas kunskaper om vem som ska intervjuers, vem som kan ger den 

information som forskaren är ute efter. I snöbollsurval kan forskaren då börja med att 

intervjua en person, och då sedan fråga den personen om han vet någon som skulle kunna vara 

lämplig för undersökningen. Bryman menar att snöbollsurvalet är en form av 

bekvämlighetsurval. Avsikten med urvalsprocessen är att få kontakt med 

undersökningsdeltagande som annars inte kunnats nås. Skälet till att jag valde denna 

ekonomiska enhet är att jag själv bor i samma område. Därmed föll det sig naturligt att jag tog 

kontakten med dem i första hand.  

      Den första kontakten med ekonomisektion gjordes genom att jag kontaktade receptionen. 

Därefter fick jag ett telefon nummer till den första respondent som sedan inom sitt nätverk 

kunde ordna de andra fyra respondenter. De intervjuade var fyra kvinnor och en man i olika 

ålder, mellan tjugotre och fyrtioårs ålder. Socialsekreterarna som har intervjuats har jag 

namnget som hon. Anledning till detta är att ta hänsyn till konfidentialitetskravet.  

 

6.3. Validitet 

Bryman beskriver att validitet ursprungligen utvecklades inom kvantitativ forskning och 

gäller där mer säkerheten runt mätinstrumenten och kontrollmöjligheterna att upprepa 

experimenten. Till viss del kan validitet dock appliceras på kvalitativ forskning men gäller då 

mer forskarens personliga noggrannhet och integritet. Bland annat att han/hon verkligen har 

undersökt vad han/hon gav sig ut för att undersöka, att forskare har tolkat materialet rätt i sitt 

sammanhang och att han/hon har varit objektiv och inte låtit sin förförståelse färga 

slutsatserna. Vidare beskriver Bryman att validitet innebär riktighet och giltighet. Den studera 

det som avses vara rätt sak vid rätt tillfälle. Halvorsen beskriver validitet att den avses 

giltigheten eller relevansen i de frågor som ställs i förhållande till den problemställning som 

undersökning utgår43 . Kvale beskriver i sin intervjumanual att forskare ska ta hänsyn till både 

den tematiska aspekten på så sätt att frågorna knyter an till ämnet för intervjun, och till den 

dynamiska dimensionen vilket innebär att frågorna bör vara lätta att förstå samt uppmuntra till 

en positiv interaktion mellan respondenterna svara på just det forskaren önskar få svar på44. 

I studien har jag använt mig av intervju, då är det viktigt att tänka på att ställa frågor som ger 

svar till mitt syfte. Det är också viktigt att försöka styra intervjun så att det inte börjar pratas 
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om något annat ämne. En annan sak som är viktigt att tänka på är analysen av intervjun, då 

jag inte bör dra slutsatser om den intervjuade personen ifråga. Det är viktigt att göra en 

genomgående analys av intervjun. Respondenterna har uppmanats att be om förtydliga 

eventuella frågor som verkat oklara. Personer med erfarenheter från ämnet har fått läsa genom 

frågorna och jag har gett åsikter och kommentarer avseende dess relevants i förhållande till 

mina frågeställningar. 

 
6.4. Etiska aspekter 
Att få förståelse av hur interaktion sker mellan en socialsekreterare och klient är en känslig 

studie, då det handla om att studera människor så måste det tas hänsyn för hur de ska 

behandlas.  

Vetenskapsråd har fyra grundregler för etik vid forskning: 

 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet).  

Det innebär att forskaren måste ta hänsyn till de grundreglerna som Vetenskapsrådet har. 

Vilket innebär att jag under min uppsats skrivning kommer att följa de etiska principerna. 

Harvorsen och Bryman eniga om att den första principen är informationskravet som innebär 

att forskaren ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte, och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. Respondent informeras även om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när som helst om de så önskar45. 

Deltagarna i denna undersökning kommer att har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

i intervjun. Jag har i början av intervjun informerat dessa respondenter att det är frivilligt att 

deltar i denna intervju och att de kan avbryta intervjun när som helst. Jag har informerat dessa 

socialsekreterare först i telefon om syftet för studien, men också innan intervju har jag 

upprepat detta igen. Socialsekreterare också har informerats om att den insamlade materialet 
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kommer att användas till C-uppsats i sociologi samt att denna information skall bearbetas 

konfidentiellt vilket innebär att det inte kommer att kunna identifieras av andra.  Det andra är 

samtyckeskravet att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.46. Det tredje är konfidentialitetskravet uppgifter om alla personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentiellitet. Personuppgifter måste 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem47. Området som socialtjänsten 

befinner sig har inte nämnas på grund av sekretess. Den fjärde är nyttjandekravet, som 

innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet. Information har spelats in på Laptop (Bärbar dator) har redovisats i en 

skriven rapport och förstöras när arbetet var slutfört.  

 
6.5. Genomförande av kvalitativintervju 
 
Vid genomförande av uppsatsen gjorde jag fem semi-struktureradintervju med 

socialsekreterarna. Jag hade ett par dagar innan lämnat in problemformulering, syftet, 

intervjuguide och etiska regler till socialsekreterarna, så att det viste redan innan jag kom vad 

studien handlar om. Bryman anser att en semi-strukturerad intervjuguide kan vara en 

strukturerad lista frågeställningar som ska täckas eller beröras under intervjugång. Frågor ska 

göra det möjligt för intervjuaren att få information om hur de intervjuade upplever sin värld 

och sitt liv och att intervjuerna rymmer flexibilitet. 48Frågor formulerades för det mesta 

utifrån vad jag har läst från olika litteratur som har med bemötande att göra t.ex. Skau som ta 

upp den obalans socialsekreterare befinner sig i när det gäller att ha makt och att ge hjälp. 

Jörgen Lundälv som belyser i sin forskning olika praktiker och professionsområden och de 

inslag av hot och våld som förekommer generellt i arbetslivet eller i socialsekreterarnas 

arbete. Allt detta har gett mig förståelse och hjälpt mig att kunna formulera mina frågor till 

syftet. Och kunde få förståelse för vad mina respondenter svarade under intervjun. 

Intervjuerna genomförde på socialsekreterarnas arbetsplats. Varje intervju utfördes med 

endast en socialsekreterare per gång i ett enskilt rum. Intervjun spelades in på en Laptop 

(Bärbar dator). Jag använde samma intervjuguide till alla intervjuer, men vissa frågor 

formulerades lite olika under intervjun beroende på vem jag intervjuade för alla 

socialsekreterarna gav olika svar beroende på deras erfarenheter inom sitt arbete. Intervjuerna 

ägde rum vid olika tider på dagtid och varje intervju tog ca 40 min. Jag valde att skriva ut 
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intervjuerna direkt efter jag hade gjort alla intervjuer eftersom det då jag bäst kom ihåg vad 

som sades under intervjutillfället och detta gjorde det lättare för mig. Alla frågor redovisades 

men jag tog dock bort allt ”småprat" då jag anser att det inte är relevant för mitt syfte. Sedan 

försökte jag finna mönster och teman och tänkbara skillnader i informanternas svar som 

återkom i intervjuerna.   

 

6.6. Bearbetning av data 

Enligt Halvorsen så finns det två olika huvudformer av textanalys, helhetsanalys eller 

helhetsförståelse som innebär att vid genomläsning av intervjutexten försöker bilda sig ett 

allmänt intryck för att sedan välja ut situationer eller citat som illustrerar huvudintryck. Olika 

temana som förekommer i varje intervju kan plockas ut för senare delanalys. I delanalysen 

kan intervjutexten delas upp i olika påstående som kan kategoriseras eller räknas. Intervjun 

har skrivits ut precis efter inspelningen, eftersom det är då jag kom ihåg vad intervjupersoner 

har sagt. Allt det som inte har ansets vara relevant för min studie har raderats bort. Sedan 

försökte jag finna mönster och teman och möjliga skillnader i informanternas svar som 

återkommer i intervjuerna.  

     Hartman beskriver att data material som man samla in utgör sig inte någon teori, det är 

därför måste analysera för att kunna komma vidare med forskningen. Hartman menar vidare 

att analys består av två moment, det första är att data måste reduceras genom att kategoriseras, 

vilket kalas för att koda och det andra steget är den själva tolkningen, där forskaren försöker 

finna mening som finns i de företeelser som forskaren är intresserad av. Den hermeneutisk 

teori består av termer som sätts i relation till varandra, för att bilda en analystisk-induktiv teori 

sätts därför de olika kategorierna i relation till varandra. På det sättet kommer vi få en bild av 

hur de olika meningsbärande företeelserna hänger samman för de individer som tillhör en viss 

grupp49. 

 

6.7. Metoddiskussion  

Vid bearbetning av intervju har jag använt mig av dem fem temana som finns i resultat delen. 

De olika teman har jag namngett som hinder och möjligheter för ett gott bemötande, syn på 

miljöns betydelse, kommunikationens betydelse, chefens påverkan, samarbete i team. 

     Materialet har granskats med hjälp av den hermeneutisk teori. Det innebär att teorin består 

av termer som sätts i relation till varandra. För att bilda en analystisk-induktiv teori sätts 
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därför de olika kategorierna i relation till varandra. På det sättet få vi en bild av hur de olika 

meningsbärande företeelserna hänger samman för de individer som tillhör en viss grupp. Jag 

började med att först läsa olika delar i texten var för sig för att skaffa mig förståelse av det 

hela. Sedan har jag sammanfattat och plockat ut det centrala från varje intervju. De olika 

meningar som intervjupersonerna uttryckt har jag formulerat mer kortfattat.  

       Studien utgångspunkt är kvalitativ intervju med socialsekreterarna. Detta har jag gjort för 

att jag anser att socialsekreterarna då få möjlighet att utveckla och förklara sina ståndpunkter. 

Dessutom få jag möjlighet att komma närmare mina informanter genom att skapa en bra 

relation. Vilket ger mig möjlighet att få en uppfattning om socialsekreterarnas verklighet. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum med endast en socialsekreterare per gång. Detta 

gjorde att stämningen upplevdes var avslappnad och ärlig. Jag kände att socialsekreterarna 

hade förtroende för mig samt att deras svar var ärliga. Några av dem vara nervösa, det beror 

på att de inte var bekanta eller hade intresse i det ämnet min studie gäller. Då gav jag de 

pauser och tid att tänka genom vad de vill säga. Men en del verkade tycka att ämnet vara 

intressant och det märktes att de vill berätta mer och mer om allt de tyckte jag var intresserad 

av. Detta upplevde jag som positivt och jag blev bekräftad om den kunskap jag hade med mig. 

      Resultat kanske hade varit annorlunda eller kunde jämföras med det jag har om jag hade 

fått intervjuer andra ekonomisektorn inom socialförvaltning eller också om klienter också 

hade medverkat i intervjun. Det som skulle kunna påverka mitt resultat kunde också vara att 

jag hade dåligt intervjuteknik, eller att det uppstå felaktigheter då jag bearbetar mina data. 

Men också att respondenterna ger helt andra svar som inte har med att göra med mitt syfte. 

Jag har intervjuat fem socialsekreterarna och jag anser att de har gett tillräckligt med 

materialet för att kunna få svar på mitt syfte. Intervjun har genomfört med hjälp av 

semistrukturerande frågor, som innebär att intervjun gick på som ett samtal, vilket jag anser 

var bra vid detta tillfälle eftersom under intervjun märkte jag att mina informanter i början 

hade svårt med att förstå frågorna eller de helt enkelt svarade något annat, och till och med 

pratade mer på än vad det behövdes så jag fick avbryta de och vägleda de genom samtalet.  

 
7. Resultat  
I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet, som är delat i fem olika teman. Jag kommer 

också att redovisa en del citat för att förstärka vad intervjupersonerna har sagt. 

Intervjupersonerna kallas här för hon för att säkra anonymiteten och dels för att det känns 

lättare än att skriva han där och hon där eller använda olika namn eftersom de är flera. 
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7.1. Hinder och möjligheter för ett gott bemötande 
Socialsekreterarna beskriver att bemötande handlar om hur klienter möts och tas emot vid ett 

möte. De menar vidare att miljön där klienten tas emot har betydelse för hur ett gott 

bemötande sker. Ett gott bemötande för socialsekreterarna handlar om att lyssna, respektera, 

och att visa intresse för klienterna. Dessa socialsekreterare menar också att det är viktigt tänka 

på relationen mellan socialsekreteraren och klienten alltså att klienten befinner sig i någon 

form av maktunderläge eller de känner sig så i alla fall under mötets gång. Därför är det 

viktigt att ha tillräckligt med tid för att lyssna på klienten och möta de där de är. En av dem 

tycker att respekt är viktigt, hon säger: ”Respekt, det är det största ordet. Och verkligen visar att man menar det. 

Alltså man kan inte liksom spela ”respekt”…”. 

En annan svarade också likadant när det gällde frågan om syn på ett gott bemötande, hon 

tyckte att det viktigt med respekt, hon säger: 

 
Man måsta ha en grundläggande respektinställning inför alla människor. 
Har man fördomar… då måste man vara medveten om dem. Och det är 
bra om man vet att man kan göra fel, även om man är en myndighet så 
måste man också kunna vara ödmjuk. 
 

Dessa två socialsekreterare tycker att respekt är grundläggande ett gott bemötande. En annan 

socialsekreterare berättar vidare att hon måste sätta sig in i klientens situation. Hon själv 

tänker hela tiden att det kunde lika gärna ha varit hon som satt där och att alla kan hamna i 

dessa situationer, hon säger: 

Man få träffa folk där de är, man måste kunna lita på sin intuition ha 
fingertoppskänsla och bemöta folk som de är, typ sådana som är psykiska 
sjuka som inte fatta vad man säger kan vara väldigt stressade och till och 
med aggressiva och då få man ta det lugnt, och tala väldigt sakta, ställa 
enkla frågor, eller kalla personen en gång till på besök … Det är sådant 
som man måste se och känna igen, om det är en missbrukare som ibland 
kan vara väldligt manipulerande, då få man liksom ta vissa saker med en 
nypa salt. 

 
 
Socialsekreterarna berätta att de flesta klienter är nervösa när de kommer till socialtjänstens 

kontor. En av socialsekreterarna berätta att socialsekreterarna kanske inte alltid har så gott 

rykte. Klienter tror att de är hårda och tuffa o s v. De försöker alltid vara trevliga mot 

klienterna liksom säger välkomna till klienterna och ber dem sitta ner. Sen kan de inte hjälpa 

att klienten ofta känner sig i underläge och att de som myndighet måste avgör om klienten får 

pengar eller inte, hon säger:  

Ja, det är ju viktigt att tänka på sin ställning och inte missbruka den 
under mötet. Jag försöker vara naturlig och avdramatisera mötet. Ibland 
om jag känner att personen är mottaglig för skämt, då brukar jag dra ett 
lite skämt för att lätta upp situationen utan att ta fokus på vad som gäller. 
Lite humör underlättar alltid situationen, sen är det inte alla som tycker 
om det. Människorna är här för en allvarlig anledning, vilket är att inte 
kunna försörja sig. 
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Ytterligare denna socialsekreterare anser att det viktigt med att inte missbruka makten. Istället 

försöka hon vara trevlig mot klienten vid mötet, men att det inte finns mycket och göra åt om 

klienten känna sig i maktunderläge. 

       En av socialsekreterarna anger att det kan hända att klienterna just möter på makten och 

att det kanske därför som de blir aggressiva, men det händer trots allt väldigt sällan. Hon 

säger att hon knappt har upplevt det under de åren som hon har jobbat där. Hon tror att med 

rutin kanske man lär sig att handskas med sådana situationer. Hon försöker uppträda lugnt, så 

det händer väldigt sällan att klienterna har varit aggressiva mot henne. Klienter som upplevs 

som aggressiva, tas inte in i själva rummet, utan de pratar med dem i receptionen. Eller så 

sitter man flera med under det mötet. Hon menar att det också kan underlätta situationen om 

de sätter sig på ett sätt så att klienten har en utväg ifall den vill rusar ifrån rummet. Det är 

socialsekreterarnas utgångspunkt att sitta vid dörren så att de själva kan komma därifrån ifall 

det blir nödvändigt. Det har dock aldrig hänt henne något som hon har behövt fly ifrån, hon 

säger: 

Vi har nog tänkt lite på att det skall kännas mer personligt att sitta så här 
än att jag sitter bakom datorn och klienten sitter på andra sidan av 
skrivbordet. Jag har en känsla av att det kan förstärka maktintrycket. 
Dem flesta klienterna förvänta sig att jag kommer att sitta vid datorn, 
men jag brukar säga att vi tar det vid detta bord … Det tycker jag är bra. 
Att sitta vid datorn tycker jag inte är rätt. Mötet  känns mer personligt om 
både jag och klienten sitter runt ett sådana här bord . 

 
Socialsekreteraren anser att hur de sitter med klienten vid mötet har stor betydelse för ett gott 

bemötande. Hon tycker att om de sitter med klienten vid samma bord, detta försvaga 

maktintrycket och mötet blir mer personlig. 

         En av socialsekreterarna tror att det är väldigt viktigt att vara tydligt med information 

vid det första mötet. Det första mötet innebär för det mesta mycket information till klienten. 

Socialsekreterarna berätta om allting t e x hur det fungerar med socialtjänstlagen och vad det 

är för anledning till att de träffas den dagen. Klienten får sedan ställa sina frågor.  

Socialsekreterarna tyckte att det var viktigt att redan vid det första mötet få klienten att förstå 

att de arbetar enligt socialtjänstlagen. Detta för att undvika missförstånd för de kommande 

mötarna. 

 
7.2. Syn på miljöns betydelse. 
Alla socialsekreterarna på denna ekonomisektion anser att det är viktigt att ha en säker och 

lugn miljö där de möter sina klienter. En av socialsekreterarna tycker att det första intrycket 

när de kommer in i ett rum är själva uppbyggnaden. Rummet ska vara utrustat med dörrar som 

öppnas utåt. Det ska finnas ett larm. En av socialsekreterarna föredrar små fönster med 

genomskinliga gardiner. Detta ifall att det skulle bli högljutt i rummet så kan kollegor gå förbi 



31  
 

och kontrollera. De ska inte behöva springa in i onödan. Hon menar att det skall kännas tryggt 

i rummet då de ska ge negativa beslut till klienter, hon säger:   

 

Jag tror man har ett första intryck, för det har man, men sen så beror det 
på den person man sätter sig ner hos. Är det en väldigt hemtrevlig och 
mysig miljö tror jag den kan raseras om man sitter med en otrevlig 
människa som är respektlös och detta gäller båda två. Vi ska alltid ha 
larm på oss. Jag har väldigt sällan larm på mig, jag glömmer det. Vår chef 
har sagt till oss att vi måste ha det men jag glömmer det så ofta. Själv 
tänker jag alltid på och sätta stolarna så att min stol sitter här, närmast 
dörren så att jag lätt kan komma ut. Jag har blivit slagen en gång, det var 
i början av min karriär här. Det var inte allvarlig t men man få mycket 
aggression i sig. Det är inte den yttre smärtan det handlar om utan det är 
den ilska som man få i sig. Det var ju ett negativt besked och felet jag 
gjorde var att jag lämnade ett sådant besked i ett slutet rum. Man får 
försöka undvika att lämna negativa besked i ett slutet rum. 
 

 

En socialsekreterare tycker att det viktigt med socialkontorets uppbyggnad, t ex hur 
dörrarna öppnas o s v, hon säger: 

 
Jag sitter alltid här och har stolen här, att jag har liksom dörren bakom 
mig, sen är det klart om något skulle hända och jag behöver komma ut, så 
tar det långt tid att öppna så att jag kommer ut. Därför måste dörrarna 
ändras sa att jag kan komma ut, alltså det ska öppnas utåt. Sådana små 
saker kan ha stor betydelse. 
 

 

En av socialsekreterarna anger att säkerhet är en stor fråga. Hon gav exempel på deras 

reception som inte alls var inglasad. Det är en öppen reception och hennes fråga är om det är 

bra, om de vinner på det eller inte. Hon anger att det är precis så som på denna reception som 

hon råkade ut för incidenten då klienten skrek åt henne, när hon hade gett ett negativt besked. 

Denna socialsekreterare därför undrar vad som är viktigare? Är det en socialsekreterares 

säkerhet eller att klienterna ska känna hemtrevnad? Hon anser att de kan göras fina 

receptioner som är hemtrevliga men att det ändå ska finnas någon form av säkerhet sa att 

socialsekreterarna också ska känna sig trygg, hon säger:  

 
För det är ju alltid så, precis som du säger, att det finns folk som vi ska 
meddela avslag på beslut. Ibland, det ingår i jobbet … folk kan bli väldigt 
arga och ta det väldigt personligt och kan inte skilja mellan mig och mina 
beslut, vad händer då?  
 
 

Denna socialsekreterare menar vidare att de ska sitta med ryggen mot dörren. Hon tycker att 

dörren skall öppnas utåt vilket deras inte gör, deras dörr öppnas inåt. Hon har erfarenheter 

från andra arbetsplatser där dörrarna öppnas utåt. Hon anser att det skall finnas två dörrar, en 

dörr bakom socialsekreteraren och en bakom klienten så att de lätt skall kunna komma ut.  

Om klienten bli arg och behöver komma ifrån sa ska han/hon kunna springa ut utan och 

behöver springa över socialsekreteraren. Utifrån det anser hon att deras rum inte alls är säkra. 

Hon menar att de jobbar ju med människor och de vill hjälpa dem samtidigt sa kan de inte 
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komma ifrån vissa risker. De har larm som de alltid skall ha på sig när de jobbar. Det viktigt 

att ha det larm som är kopplat till det rummet man befinner i, hon säger: 

 
                      I receptionen har vi två larmknappar som man kan trycka på som går 

direkt till polisen. Om du har en hotfull person i receptionen så få de inte 
komma in i arbetsrummet. Det är väldigt svårt att prata om man träffa en 
person som är väldigt arg, man vet ju själv när man bli arg, det går inte 
in. 

 

Socialsekreterarna svara olika på frågan om miljös betydelse vid mötet med klienten, men 

gemensamt tycker de att säkerheten är viktigt. De anser att viktigt med en trygg miljö. 

        Denna socialsekreterare sätter alltid sina papper på ett visst ställe vid bordet för att visa 

tydligt för klienten att det är hon som ska sitta där. Hon tänker alltid på att inte ha vissa saker 

framme när hon har ett möte med klienter. Hon berättar att det har hänt att klienter blivit arga 

och våldsamma och att hon själv inte har upplevt det personligen men hon har upplevt arga 

klienter i telefon. Hon menar på att dessa klienter kanske har lägenhet men inte har pengar för 

att försörja sig. Får de ett negativt beslut varje månad skapas det frustration hos dem, hon 

berätta: 

                      Min egen säkerhet? Ja, det är klart att rummen kanske inte är helt 
optimala arbetsrum, det finns bara en dörr. En klient kan känna sig lite 
trängd och kanske inte må psykiskt bra av att han/hon sitter i hörnet och 
att jag kanske sitter i vägen för dörren. Det har aldrig hänt, jag har jobbat 
här i över 7 år. Jag har aldrig varit med om en sådan situation. Men det är 
klart, känner man att personen är väldigt nervös och så, då kanske man 
får göra mötet så kort som möjligt och sätta in en ny tid, och ja... Jag vet 
inte, kanske öppna fönstret, om klienten känner sig trängd. 

 

 
Socialsekreterarna har vissa krav på hur de ska vara klädda på jobbet. De får alltså inte komma 

i linne och det inte är acceptabelt och komma i kort kort o s v. De ska ha en viss klädstil. 

Följande citat beskriver vad en av socialsekreterarna anser om klädstil på jobbet: 

 
Fördomar som jag har är att kanske vissa invandrarmän inte skulle tycka 
det var ok om man skulle komma i linne, man skulle få vissa blickar. Det 
är inget jag har stött på i mitt arbete. 
 

 
En annan socialsekreterare tror att klienterna kanske väljer att klä sig annorlunda när de 
kommer till socialkontoret, hon säger: 

 
 
Privat känner jag vissa personer som förbereder sig när de ska till sin 
socialsekreterare. De tar bort guldringarna och typ tar med sig sitt barn 
med slitna kläder för att uppfattas av socialsekreteraren som fattiga. 
 
 

Socialsekreteraren tror att det finns klienter som brukar klä sig ”fattigare” bara för att de inte 

skall anses vara rika när de besöker ett socialkontor. Hon mena att det inte handlar om det 

utan de utgår från vad som står i papperna och vad kontoutdrag visar. Hon berättar sedan att 

detta inte är självupplevelse utan något hon har fått veta från sina privata bekantar. Dessa är 
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folk som är invandrare och det kan vara så att de inte känner till systemet och tror att det 

kanske fungerar som i deras hemland, ”typ om vi ser dem i dyra kläder så får de inga pengar” . Hon mena att 

det är klart om någon kommer dit med en massa fina saker, då kan det kanske ifrågasättas vart 

pengarna kommer ifrån, men att de inte kan fråga klienterna eftersom dessa saker lika gärna 

kan vara presenter. Klienten kan också säga att det har lånat exempelvis från systern. Så de 

går inte djupt in i sådana detaljer utan det är kontoutdrag som gäller. Med andra ord att var 

välklädd minskar inte på socialbidraget. Det kan väcka tanken om att klienten är en bedragare 

ifall de ger sådant intryck men det gäller bara att rensa tankarna emellanåt för att inte tro att 

alla är bedragare. 

 
7.3. Kommunikationens betydelse  
Socialsekreterarna använder sig ofta av tolk då de anser att klienten inte behärskar det svenska 

språket men också i vissa fall för att de anser att informationen är mycket viktigt och att 

kanske klienten inte riktigt förstå allt de säger. En av socialsekreterarna förklarar att hon 

använder kroppsspråket beroende på vad hon vill förklara för klienten. Om hon vill förklara t 

e x hur normen är uppbyggd då lutar hon sig lite mer framåt på bordet för att vara tydlig för 

klienten. Följande citat visar stark betydelse av kommunikation: 

 
Aggressioner kan orsakas av att inte bli förstådd. Jag kan inte, 
förutom den dagen jag blev slagen, minnas liksom att någon har blivit 
arg men jag vet att det finns kollegor som har haft människor med 
invandrarbakgrund på mötet då det blev missförstånd. Där var tolk 
med och den personen blev jättearg och alla kom dit för att titta in om 
allt var ok. Det var på grund av felaktiga tolkningar … för jag tror att 
det kan handla om att inte blir förstådd på rätt sätt. 
 

    Inte så ofta … Jag försöker förklara genom att använda lätta ord. 
Förklara på ett sätt - inte använda myndighets ord när jag sitter med 
klienter. Men det är också lätt att glömma bort ibland för att jag 
jobbar ju varje dag åtta timmar med dem orden. Märker man att 
klienten inte förstår dem, så byter man ju sätt att förklara på helt 
enkelt. Det är viktigt för mig och för att mina kli enter förstår vad jag 
säger. Annars så blir det jobbigt sedan med handledningen, alltså är 
det viktigt att vi förstår varandra. 

 
 

 

Socialsekreterarna anser att en bra kommunikation är viktigt, att det viktigt att det inte uppstå 

missuppfattningar mellan socialsekreteraren och klienten . 

         En av socialsekreterarna sa att de inte har fått något papper på rutiner om hur de ska 

hantera olika situationer utan istället pratar de om säkerhetsrutiner i grupper. De diskuterar 

också hur de kan hantera olika situationer. Hon berättar att hon själv alltid tänker på att vara 

lugn och möter klienter där de är just då och undviker diskussioner i vissa situationer. Hon 

mena att missförstånd ofta beror på negativa beslut, men att det ibland också kan bero på 

informationen, ”typ att informationen missuppfattas eller också att de bara inte accepterar ett negativt beslut”. Denna 
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socialsekreterare brukar då förklara för klienten varför det blev så och att de alltid kan 

överklagar det negativa beslutet. Hon mena att de ofta brukar smälta det efter ett tag och då 

accepterar de det. Hon berättar också att de inte sitta ensamma med aggressiva klienter, ”Ja, vi 

försöker tänka att ifall dem visar aggressiva tecken i receptionen … då skall vi inte sitta ensamma med dem.” Två av dessa 

socialsekreterare anser så här, när det gäller frågan om det finns regler som de följer för att 

undvika missuppfattningar: 

 
Ja, ja, samma regler gäller för alla alltså som generellt. Men sedan, alla 
människor är inte lika och alla människor befinner sig inte i samma 
situationer. Det är komplext, det är därför socialtjänstlagen är en ramlag. 
Då får man tolka den från situation till situation. Det får inte bli 
godtyckligt så att man gör, ok, nu tycker jag si och så får du pengar, du 
andre, du är otrevlig så du får inte det. 

 
Regler… man pratar alltid om det här professionella, det är väldigt brett 
begrepp på vad det innebär.  
 
Nej, inga uttalade regler, det finns inte. Alltså vi har en målsättning om att 
vi skall visa respekt och så att sådana grundläggande saker finns, men 
annars är det rent sunt förnuft. 
 
 

Socialsekreterare tror inte att det finns några speciella regler, men respekt för klienten är alltid 

en utgångspunkt. Vi är alla olika människor och man få väl utgå från det, så som man är som 

person hur man uppfattar en situation. Socialsekreteraren förklara att alla socialsekreterarna 

inte är likadana och de har inga normer om hur de ska bete sig. Hon tycker att det är helt ok 

att komma klienten väldigt nära och var personlig om socialsekreteraren kan hantera det. Hon 

trivs bättre med att vara klar och tydlig men ändå trevlig. Hon vill inte komma klienten för 

nära. Hon menar på att andra socialsekreteraren kan hantera situationen på ett annat sätt, och 

det är samma sak när det gäller klienter. Hon menar att vissa klienter upplever att det är skönt 

att ha kontakt med någon som henne, som inte pushar på. Och kanske andra klienter tycker att 

hon är för stel men hon tycker att det grundläggande är att visar respekt. De ska respektera om 

klienten inte vill prata om något, då behöver de inte pushaa på. I sådana fall säga hon till 

klienten att det är ok att gå vidare med utredningen även om klienten inte vill berätta.  

Klienten kan gå hem och tänka på det. De behöver inte använda sin makt, typ om du inte 

säger det sa får du avslag. De kan lägga fram det på olika sätt, hon anser: 

 

Som socialsekreterare ska du vara noga med sådana saker. Hur man säger 
saker och ting, hur man förmedla t ex de här kraven som vi har, hur man 
tänker vad det är för person man har framför sig. Det kanske finns sådana 
människor som är emot socialförvaltning alltså som inte vill vara här, det 
finns ingen anledning och när man redan sitter i en makt position vilket 
man redan gör så finns ingen anledning och markera den hela tiden, typ 
om du inte gör det så blir det si lalalal, sa man kan lägga det på ett annat 
sätt. Det går och komma långt med att vara trevlig och försöka göra 
stämningen sa lättsamt som möjligt, men som sagt aktar sig, jag tycker att 
det är viktigt att akta sig för en vänskaplig relation, för då kan klienten 
missförstå hela grejen och det drabbar klienten i slutändan mest. 
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En annan socialsekreterare berättar att det kan uppstå hinder som språkproblem men också att 

klienterna kan tillhöra en annan social bakgrund vilket gör att de kan har svårt för att 

behärskar vad socialsekreteraren säger. Denna situation kan lösas genom att tas dit en tolk, 

eller också att de bara förmedlar det viktigaste som gäller.  

      En av dem berättar att om talspråket används av tolk, ibland kan skapa nya problem. För 

att hon har ju ibland haft bosniska klienter på besök, och hört att den tolk som skulle tolkar 

från svenska till bosniska tolkade fel. Det var då hon märkte att det hon säger översätts inte på 

det viset som hon säger. Hon sa att klienten måste göra det och det, och tolk hade översätt att 

klienten bör, vilket gör en stor skillnad. Det är någonting hon märkte då, men annars så skulle 

hon inte ha aning om hon hade en arabisk tolk eller tolk från ett annat språk som hon inte 

förstå, men hon utgick ifrån att klienten har förstått den informationen hon har utgett. Alltså 

hon menar att bör och ska innebär olika saker och det innebär en stor skillnad för 

socialsekreterare, om man säger att du ska visa den handlingen och så översättas det, till att 

klienten bör göra det inte att han/hon måste, detta kan orsak missförstånd. Och hon vet just 

vid denna bemärkelse så fick hon ju rätta till vissa saker. Hon tror inte att de gör det medvetet, 

det är att de inte känner systemet och vet inte varför hon säger vissa saker på ett sätt. Och då 

är person som är språksvag i underläge som de inte kan påverka. Så det kan bli ett problem. 

Hon anser också att bemötande har med känsla att göra, det är någonting inom människan. 

 
7.3. Chefens påverkan. 
Socialsekreterare beskriver att rollen som socialsekreteraren anses av klienten vara en 

myndighetsperson. Klienten glömmer bort eller ibland har svårt med att skilja dessa åt, vilket 

gör att klienten ibland går över gränsen och blir arg på de som personer. Alla 

socialsekreterarna på denna sektion anser att det är viktigt för klienten att förstå att deras roll 

som socialsekreteraren är inte bara att vara myndighetsperson utan att hon/han också är som 

alla andra vanliga människor. De är myndighetsrepresentanter och tar inga personliga beslut. 

Följande citat nedan visar vad socialsekreterarna anser om sin roll som myndighetspersoner: 

 

Det beror på hur man själv skapar sin roll tror jag, min roll har jag 
skapat genom åren. I början sa var jag mycket mer en myndighetsperson 
än vad jag är nu... det har tagit ett par år fem sex år och hitta den här 
balansen mellan att jobba för en myndighet och ändå vara en 
medmänniska som sitter här och presenterar myndigheten. Det tycker jag 
att jag har gjort att jag har landat jätte mycket i  mitt arbete just nu att jag 
känner att jag kan bemöta alla med mycket respekt liksom och inte få 
klienten och känna sig som de har mindre makt. Det är de som har 
makten över sitt liv som alla andra och jag är ju här liksom för att 
förmedla den hjälpen jag kan förmedla enligt lagen. 

 
Ja, det finns privata gränser vilka hoppas över ibland, typ när man slår på 
mig, det är att slå på mig som person. Då är jag ju inte längre en 
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myndighet, då är den personen arg på mig … Detta påverkade mig väldigt 
mycket. Jag mådde inte alls bra efter det på jobbet under en tid. Man 
sitter ju här i en egenskap av en representant för en myndighet. Som jag 
sa, så är det ju så viktigt för klienten och förstå att det inte jag personligen 
som har gjort dem reglerna och lagar utan jag jobbar för en myndighet 
som har dem reglerna. 
 
 
Det är en del av mitt arbete jag är ju en myndighetsperson. Jag bemöter 
enligt en ramlag, inte personligt. Om personen är otrevligt mot mig, men 
har ändå gjort det jag kan enligt vad socialtjänstlagen säger, så har de inte 
med saken att göra hur jag gör min bedömning. Det skall inte påverka 
mitt beslut om någon är otrevligt … typ det handlar inte om dem som 
människor utan om vad dem ska göra för att blir självförsörjande. 
 
 
Man skall uppträda lämpligt, det är inte något som någon har talet om för 
oss. Men det är något man lär sig liksom, från utbildning. Det är viktigt 
att inte vara privat. Alltså en professionell hållning är ju att man inte går 
in på det privata området. Det har ingenting med arbetet att göra. 
 
 
Jag tror att det är viktigt för dig själv att göra den gränsdragningen. När 
jag lämnar mitt jobb för att gå hem, då går jag hem. Sen är det ju 
oundvikligt att vi påverkas sannolikheten omedvetet. På ett möte är man 
någon annan, man reagera mest efter ett möte. Om jag upptäcker att jag 
har gjort fel, så försöka jag rätta till det. Jag tror att det är viktigt att 
känna att det finns någon gräns mellan jobb och privat. 
 
 

Alla socialsekreterarna vill att klienterna ska känna att de har förstått vad deras roll, sen tror 

de att klientrollen påverkar hur de är som socialsekreterare.  

        En av socialsekreterarna berättar vidare att som socialsekreterare kan hon bara känna av 

rummet och samtalet men att hon vet ju egentligen aldrig vad klienten tänker, därför anser 

hon att det är viktigt och sätta sig in i klientens situation och alltid tänker på hur hon själv 

hade känt om hon var klient. Hon tyckte också att det vara väldigt sällan man pratar med 

klienten om hur han/hon upplever bemötande. 

       Socialsekreterare anser att det är viktigt att hon jobbar utifrån Socialtjänstlagen. Sen 

tycker hon att det är hennes arbete att hon gör den här bedömningen tydligt så att klienten inte 

missförstår vad hon säger, vara noga med missuppfattningar. Det är viktigt för henne att vara 

ärlig mot sig själv om vad hon tar åt sig och vad hon inte tar åt sig. Hur hon mår av det. Och 

förstå skillnaden mellan sig själv som person och klienten. Alltså förtroendet som finns 

mellan dessa två. Hon berättar att vi är människor och detta påverkar att man inte kommer 

oberörd ifrån arbetsplatsen utan man kommer alltid att känna något, hon säger: ”För klientens bästa 

och mig så är det viktigt att kunna skilja mellan rollen som myndighet och att vara privat.” Hon ger ett exempel på en 

kvinna: 

 

Det är en kvinna som varje gång hon kommer hit så hotar hon den andra 
socialsekreteraren att hon ska gå och sälja sig på gatan t ex, alltså vad gör 
man då som socialsekreterare? Ok då tänker du ok denna kvinna är inte 
riktigt klok alltså jag ska inte ta åt mig, men i vissa fall kan det bli väldigt 
sådana påhopp, och då för man säger att om du fortsätter prata på detta 
här viset så lägger jag på luren eller så får du gå. 
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Hon berättar att socialsekreterarna inte är mer än människor. Det är därför viktigt att ha denna 

handledning när de pratar med sina kollegor, för att få bort det, det viktigt att skilja på vad 

personen säger är inte till dig utan att den är arg på myndigheten. Folk använder sig av olika 

saker för att få pengar, de skrämmer och hotar. Ibland går det vägen, det är olika. De vill 

kanske komma hit för att få ut sin frustration någonstans. Som socialsekreterare kan du då 

välja ifall du vill ta emot det eller inte. Det är vikigt att inte ta det personligt för det är 

systemet de är arga på. 

        Dessa Socialsekreterare hade just under denna period ett lite problem på chefsområdet, 

chefen var sjukskriven. Men ändå anser de att precis deras chef påverkar deras roll som 

socialsekreterare på ett bra sätt. De tycker att chefen har mycket stor påverkan på hur deras 

arbetsplats fungerar. Personalchefen på denna socialtjänstens uppgift är att ha personalansvar, 

budget och håller i samarbetet bland andra myndigheter men att chefen också deltar i 

verksamhetsmöte. En av dessa socialsekreterare anser att deras chef är väldigt kunnig på det 

området, hon menar, att även om de har en full beslutsdelegation, så tycker hon att på något 

sätt chefen har det sista ordet, typ i ärende som är riktigt svåra att lösa, hon säger: ”Ibland vill man 

att chefen ska säga ja eller nej liksom när det gäller vissa beslut.” 

 

Socialsekreterarna berättar att de själv få står för de beslut de tar, även om de har en chef så är 

det inte hon som skriver under. Och att det är viktigt att inte tar fel beslut. De mena på att 

chefens beslut inte underlättar att du har ryggen fri, eftersom det är alltid du som skriver 

under. Socialsekreterarna menar på att det händer sällan att chefen och de har olika åsikter. En 

socialsekreterare berätta att de själva alltid måste ta beslut i slutändan: ”Man fråga chefen inte för att 

man inte vet utan bara för att få en ‘second opinion’ så att det inte skall bli ett ensidigt beslut.”  

 

En av socialsekreterarna berättar att chefen inte blandar sig i alla ärende, men att det ibland 

hända om klienten hör av sig till chefen och överklagar. Då är det klart att chefen kommer och 

frågar vad som har hänt och hur socialsekreteraren har tänkt. Chefen gör inte detta hela tiden 

utan arbetet är mer självständigt om man vill ha det så.  

        Jag skulle vilja jobba i team eftersom visa ärende kan ta typ en dag, och sa går man till 

en kollega som kan fixa samma ärende på bara några timmar. Man får en annan syn på saken 

alltså. Det är viktigt tycker jag att prata med andra just på grund av att ju fler ögon som tittar 

på ärendet. Man får massor med information. Man lär sig ganska mycket i diskussioner om 

hur man ska tolka lagen o s v. Sitter man själv hela tiden och inte delar med sig så kan jag 

tänka mig att det kan bli väldigt olika i bedömningen. 
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7.4.  Samarbete i team. 
Två av socialsekreterarna svarar att de inte riktigt arbetar i team för det är ingen stor 

arbetsplats. Det finns bara fyra stycken heltidsarbetare och två deltids. Men att de fyra 

heltidsarbetarna har ett slags temaarbete. Att de liksom träffas och går genom ärende och 

diskuterar olika problem om man inte är säker på lösningen. Då diskuterar de med kollegor 

och enhetschefen. Dessa regelbundna möten upplevs som positivt, för då har dessa 

socialsekreterare mer tyngd bakom deras beslut gällande klienternas ärende. En av 

socialsekreterarna säger: ”Även om man har jobbat i flera år sa har man inte svar på alla frågor, eftersom det uppstår nya 

situationer hela tiden” 

 

Denna socialsekreterare upplever inte temaarbetet som något negativt eftersom deras 

arbetsgivare vill att de har egna idéer om hur lösningen på olika beslut skall vara. Hon tycker 

att det ändå känns bra för även om hon inte har någon direkt lösningen på problemet så kan 

hon bara ge några alternativ på lösningen och diskutera det på mötet med kollegor och 

enhetschefen. Till sist få hon ändå en klar uppfattning om hur problemet skall lösas. Andra 

socialsekreterarna är också positiva till temaarbete och menar att det är bra, för då får man en 

vägledning. De anser ändå i slutändan att det är upp till en själv att fatta beslut och ingen kan 

tvinga dem att göra någonting dem själv inte vill göra för att var och en måste kunna stå för 

det beslut de har fattat. Socialsekreterarna beskriver vidare att det finns en ramlag, som de har 

stort beslutsrätt genom, men att det också gäller flexibelt att man alltid kan komma fram till 

olika beslut som kan var rätt till olika ärende. 

         Det är en individuell prövning kan man säga, poängtera en annan socialsekreterare. Hon 

poängterar vidare att det är viktigt att man är noga när man fatta beslut, eftersom du måste 

kunna står för de besluten ifall en klient inte är nöjd med beslutet och ifrågasätter. Då kan 

man inte bara säga att det var chefen som tog beslutet utan man måste kunna diskutera med 

klienten och förklara, hon säger:  

 
Jag ser ingen nackdel med att samarbetar med varandra, är man osäker 
så få man vägledning från sina kollegor. Sen är det alltid en själv som 
fattar beslut. 
 
 

En annan socialsekreterare förklarar att de i vissa fall kan vara två i ett samtal med klienten 

om de känner sig lite hotade av klienten. Men alla planeringar och arbete gör de själva, det 

kan ibland finnas vissa frågor och ärende som de tar med sin chef. Varje tisdag diskuterar alla 

socialsekreterare olika ärenden utifrån socialtjänstlagen. Tillsamman kan de komma fram till 

ett svar, som kan var svårt ibland om man jobbar ensam och är osäker. Hon menar att de 

jobbar ju med ett jobb som ändras hela tiden. På dessa personalmöten tar de upp alla möjliga 
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frågor sen har de också diskussioner om säkerhet vad man ska tänka på och inte tänka på. Sen 

finns det möjlighet om de vill diskutera något de själva vill ta upp, vilket tas i dagordning.  

      Socialsekreteraren anger att de är för få för att kunna var team, men att de träffas allihop 

en gång i veckan för att diskuterar olika ärende. Då blir de ett stort team tillsammans. Hon 

menar vidare att dessa personalmöten de är bra för att kunna lösa individuella 

behovsprövningar. Hon ger ett exempel på en person som kanske har skuld på sin hyra i fyra 

månader, men denna person har ändå haft pengar för att kunna betala hyra, men har inte gjort 

det, hon menar att då hjälpas de åt att titta på all faktorer i situationen och hjälpas åt att lösa 

det tillsammans. Hon berätta också att de springer in till varandra jämnt för att fråga om olika 

saker som är oklara för de, ty de delar på erfarenheter, och hon kallar detta för dolt 

korridorteam och skrattar. Det var hon som hade mest erfarenhet så det vara mest andra som 

kom till henne för att få svar på funderingar. Hon menar att det inte är bra att fattar sina egna 

beslut då kan det går helt upp åt väggarna, hon säger: 

 
 
Eftersom vi vill försöka hålla alla beslut så lika som möjligt om 
förutsättningarna är likadana, så tar vi upp ärenden som vi tycker är 
svåra att fatta rätt beslut på.  Alla hjälps åt att lyfta fram olika alternativ 
till olika ärende. 
 

 
Socialsekreterarna berättar att alla beslut skickas i deras eget namn. Om något är oklart sa kan 

man säga till klienten att man ska diskutera det med sin chef eller med arbetsgruppen, men 

bara när det handlar om svåra saker. Typ om klienten tycker att det inte var rätt beslut eller 

om man själv känner sig osäker. Socialsekreteraren berätta att team samarbete bra eftersom 

hon anser: 

 
Det finns inga regler eller givna svar i vårt jobb, det finns ingen situation 
som är den andra lik, alltså folk har olika situationer, många fall är ju 
komplexa, då pratar vi väldigt mycket med varandra. Och det tror jag 
också är viktigt för att få en form av samstämmighet i bedömningar för 
att det inte blir att jag beviljar en sak för att j ag tycker så här och om du 
söker socialbidraget hos min kollega så får du det för att hon tycker något 
annat. 

 
8. Analys  
I detta avsnitt kommer jag att anknyta resultatet med de teorier som jag har nämnt tidigare. 
 
8.1. Symbolisk interaktionalism 
Mead menar med det symboliska interaktionalism att det är språket som gör människa 

medveten om sin egen individualitet och kunna betrakta sig själv med andras ögon. Vidare 

beskriver Mead också att språket är vägen till människan själv. Socialsekreterarna anser att en 
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bra kommunikation är viktigt, att det viktigt att det inte uppstå missuppfattningar mellan 

socialsekreteraren och klienten vid mötet. 

 De tror att vissa missförstånd och aggressioner orsakas av brist på kunskap i det svenska 

språket, att klienten inte hade reagerat på sådant sätt om de i början hade förstått vad 

socialsekreteraren hade sagt. En av socialsekreterarna berättade hur t o m en tolk kan 

översätta fel till klienten, att hon en gång hörde en tolk som tolkade från svenska till bosniska 

säger fel ord till klienten, det gällde om att klienten ”måste” men tolk hade sagt ”du bör”, hon 

menar att dessa ord är olika och innebär olika betydelser.  

      Symbolisk interaktion inriktar sig på språkets mening, och hur vi uppmärksamma 

detaljerna när vi är i samspelet mellan människor och hur dessa detaljer skapar meningen i 

vad människor säger och gör. Fokusen i interaktionalism är detaljerna om hur vi samspelar 

ansikte mot ansikte i vardagliga situationer. De ord vi använder oss av för att referera till vissa 

objekt är i grunden symboler som representerar vad vi menar då vi pratar eller tänker.  

Socialsekreterarna har berättat under intervjuer att under mötet försöker de undvika att 

utrycka sig själva till klienten med ett formellt språk, anledning till detta är att försöka få 

klienten att förstå de ord som används och kunna möta klienten på den nivå de är på. I 

symboliska interaktionalism används icke-verbal kommunikation exempel på dessa är gester 

som att nicka och le. Socialsekreterare berättar att de använder sig mycket av gester som att le 

till sina klienter för att göra stämningen i mötet med klienten mer avslappnad. Och de berättar 

också att de kan märka på klienternas reaktioner ifall de har förstått informationen genom att 

de nickar med huvudet. Märker de att klienten bara är still och inte reagerar, då frågar de 

klienten ifall han/hon har förstått vad de har sagt. De berättar vidare att de ibland böjer sig 

närmare klienten för att visa att de är intresserad av vad klienten säger. Mead förklara i sin 

teori om medvetandets födelse och utveckling att det är viktigt att inser att denna rationalitet 

inte lever av egen kraft, utan att det är tvärtom. Han menar att människan är påverkad av det 

sociala och materiella villkor som råder i den mänskliga världen. Den enskilda människan är 

inte fri i någon absolut bemärkelse, utan tvärtom bunden till de villkor som andra ställer. Hon 

kan inte i längden vidmakthålla att världen har en mening utan andras medverkan. Detta är en 

viktig konsekvens av socialitetens grundläggande betydelse. Socialsekreterarna har angett att i 

deras jobb så är det svårt att inte bli påverkad av klienter, de menar att man är ju en människa 

och man kan inte gå därifrån utan att känna någonting.  

      Mead tar också upp det Kipling sa om att öst är öst och väst är väst, och de kan aldrig 

mötas, att detta förnekades av interaktionisk företrädare.  De menar tvärtom att det finns 

möjligheter för olika slags människor att mötas i konstruktiv utveckling, oavsett deras 
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olikheter. Det är samtalet som skapa denna möjlighet. Eftersom alla människor är fostrade just 

genom samtal, finns det alla möjligheter att också forma en allt ljusare framtid tillsammans, 

om vi bara inser samtalets potential, och handlar därefter. En av Socialsekreterarna berättar att 

alla klienter är olika, men att det gäller att kunna möta de där de är. En av dem anser att: 

”… man få träffa folk där de är, man måste kunna lita på sin intuition ha fingertoppskänsla och bemöta folk som de är, typ sådana 

som är psykiska sjuka som inte fatta vad man säger kan vara väldigt stressade och till och med aggressiv och då få man ta det lugnt, 

och tala väldigt sakta, ställa enkla frågor, eller kalla personen en gång till på besök. Det är sådana ting som man måste se och känna 

igen, om det är en missbrukare som ibland kan vara väldigt manipulerande, då få man liksom ta visa saker med en nypa salt”.  

     Mead förespråkar vidare att självet och identitet byggs upp av en ständigt pågående 

symbolisk interaktion med omvärlden i olika relationer och efterhand lär sig individen att 

förstå förutsättningar för olika situationer. Socialsekreterarna anser att dem har lärt sig med 

tiden att hantera olika situationer som uppstå i sitt arbete. Socialsekreterarna tar också upp att 

även om de har arbetat i flera år så kan de känna att de inte kan allt, så anser de att all slags 

temaarbete samt de mötena de har där det kan diskutera olika ärende gör nytta. 

 

8.2. Dramaturgiska perspektivet 

Goffmans samhällssyn kallas för det dramaturgiska perspektivet. Goffman ser människors sätt 

att agera mellan varandra som en teater, mötet som äger rum på ekonomisektor mellan 

socialsekreterarna och klienterna kan ses som en teater. I denna teater handlar det om att hitta 

dramaturgin i ett spel som delvis saknar manus, som inte har någon början eller något slut och 

där allt sker på fullt allvar. Socialsekreterarna har väl till viss del ett manus. Hon vet vad hon 

ska fråga om och hur agendan för olika ärende ser ut. Problemet är att hon samspelar med en 

klient som inte helt kan styras eller förutses. Klienten är en människa och människan är 

oberäknelig. 

     Bakre och främre region är några av de viktiga begreppen i det dramaturgiska perspektivet. 

Det är i dessa två regioner som det sociala skeendet kan indelas, här finns också scenen som 

Goffman kallar för settings, här finns inramningen som kan vara socialsekreterarens kontor 

som är platsbunden, här finns ett bord med flera stolar som både klienten och 

socialsekreterare sitter under mötet. Socialsekreteraren har eget arbetsbord med en dator. 

Kontoret är utrustat med dörrar som öppnas inåt och säkerhetslarm, som socialsekreteraren 

har på sig under mötet. Socialsekreteraren och klienten inte kan använda sig av inramning 

som en del av sitt framträdande eller börja spela sina roller förrän de har tagit sig till det 

ändamålet lämpliga platsen som är socialkontoret. De måste även avsluta sitt framträdande 

när de lämnar kontoret.  
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      Goffman menar med den personliga fasaden att den refererar till detaljerna i den 

expressiva utrustningen, vilka vi mest intimt identifierar med aktören själv och som vi 

naturligtvis väntar oss ska höra samman med den agerande var han/hon än befinner sig. 

Socialsekreterarna har vissa krav på hur dem ska klä sig på jobbet alltså dem få inte komma i 

linne och det inte acceptabelt och komma i kort kort och så, utan de ska ju ha en viss klädsel, 

de skall kunna presentera sig på ett professionellt sätt. De berättar vidare att vissa klienter 

kanske tar bort guldringar och tar med sig barn med slitna kläder för att kunna identifiera sig 

som fattig. 

       Vidare beskriver Goffman att när vi bekanta och agera med andra människor styr vi och 

kontrollera den informationen som vi ger utav oss. Socialsekreterarna vill att hur de 

presentera sig ska ligga till grund för hur klienterna uppfattar de. En av socialsekreterarna har 

angett att …”det inte finns anledning att markera till klienten i mötet att man har makt hela tiden”. Detta för att hon 

redan sitter i en makt position. Ingen av de andra socialsekreterarna anser heller att det är ok 

att utnyttja sin makt position i mötet med klienten. 

     Socialsekreterarna vill att klienten förstå att deras roll som myndighetspersoner gör att det 

blir svårt för de att uppträdda personligt mot klienten. Goffman redogör för detta då han 

menar att individen måste vara den han/hon utger sig vara. Goffman menar med detta att har 

en individ tagit sig på en roll, den måste stå för allt vad rollen innebär. Det går inte att senare 

skede byta roll. 

          I dramaturgin finns också aktörer och publik. Både socialsekreterare och klienten är 

publik. De pendlar mellan att vara aktör och publik. Både socialsekreterarna och klienten höll 

masken för varandra i det främre region som Goffman kallar det. En främre region utgörs av 

de platser där aktören spelar sin roll och överför respektive avge intryck och använder sig av 

inramningen för att få sin roll bekräftad. Här är aktören koncentrerad på sin roll och kan inte 

uppföra sig hur han/hon vill. Både socialsekreterarna och klienten höll fasaden för varandra. 

Klienterna och socialsekreterare kan genomskåda att dem bara spelar en roll, men istället för 

att visa detta hjälper de varandra att upprätthålla sina maskar. Socialsekreterarna och klienten 

ska kunna styra sin publik så att den inte stör föreställningen. De hjälper till och stöttar 

varandras framträdande. Samhället kräver att vi kan presentera en sammanhållen bild av oss 

själva. Vi förväntas leva upp till våra roller samt förväntas vi vara beslutsamma det gäller att 

framställa jaget som beslutsamt att ”hålla masken”.  

      Framträdandet på detta socialkontor börja redan vid i väntrummet eller receptionen, 

eftersom det är där som klienten först kommer och få information eller sitta och väntar på sin 

tur. Redan här om klienten börja agera aggressivt och hotar att slå, så släpps hon/han inte in 
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på arbetsrummet. Det här redogöra Goffman för då han menar att maner kan referera till de 

stimuli som fungerar för ögonblicket för att ge oss besked om den roll i interaktion som den 

agerande räknar med att spela i den situation som är under utveckling. Om klienten redan vid 

reception visar ett överlägset, aggressivt maner, detta kan således antyda att den klienten 

räknar med att bli den som tar initiativet till den verbala interaktionen i mötet och styr mötets 

förlopp. 

       Goffman menar att aktörer spelar sina roller i vardagslivet ”sätter på sig” olika masker för 

olika situationer och spela olika roller i teatern. Och det handlar om hur aktören bygger och 

stärker sitt jag och sin identitet i denna process. Om aktören är en duktig rolldistansare har 

hon/han en stor förmåga att urskilja sina roller. En av socialsekreterarna på denna 

ekonomisektor är mycket noga med att skilja sin roll mellan att var myndighet och privat, och 

hon gör det både för klienternas och för sitt eget bästa för att undvika missförstånd. Det krävs 

att kunna ha en god socialskicklighet för att kunna klara att stå på sidan av sig själv och ta 

distans. Goffman menar vidare att aktören måste uppträda så att den i interaktionen uttrycker 

det den vill förmedla och att den gestaltar aktören som den vill framstå som. Om aktören 

lyckas eller inte beror på hur trovärdig den är och hur den lyckas övertyga de individer som 

den framträder inför, det vill säga publiken. 

      Socialsekreterarna har klienterna som sin publik, de försöker övertyga klienten att de spela 

bara en roll som en myndighetsperson, vilket de tyckte att det ibland svårt att lyckas med. 

Klienten har svårt med att kunna skilja på deras roll som socialsekreterare och de som person. 

      Socialsekreterare beskriver att rollen som socialsekreteraren skall anses av klienten vara 

en myndighetsperson, men att klienten glömmer bort eller ibland har svårt med att skilja åt 

deras roller. Vilket gör att klienten ibland går över gränsen och blir arg på de som personer. 

Därför anser alla socialsekreterarna på denna sektion att det är viktigt för klienten att förstå att 

deras roll som socialsekreterare inte bara är att vara myndighetsperson utan att hon/han är 

också som alla andra vanliga människor. De är myndighetsrepresentant och tar inga 

personliga beslut. 

      Enligt Goffman så påverkas vårt beteende starkt av de normer, rutiner och andra oskrivna 

regler som finns i samhället. I många situationer finns det bestämda regler för hur människor 

bör bete sig, som till exempel på ett socialkontor eller också hur en socialsekreterare skall 

bete sig på jobbet. Socialsekreterarna har svarat olika när det gäller hur en bra 

socialsekreterare ska bete sig. Och i deras fall så finns det inga bestämda regler på hur de skall 

vara utan att de har en målsättning om att de skall visa respekt till klienter och sådana 

grundläggande saker, men det gällde att bara ha ett rent sunt förnuft. Till exempel att uppträda 
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lämpligt, men det är inget de har blivit tillsagda att göra utan det är saker de har lärt sig från 

utbildningen och erfarenheter. På det sättet kan vara och en skapa sin egen profession inom 

tiden. Och professionellt för dem handlar om att inte går in på det privata området. Det har 

ingenting med arbetet att göra. En av dem anger att hon hela tiden försöker att inte blanda in 

personliga känslor som inte anses tillhöra rollen som socialsekreterare, för detta kan orsak 

missförstånd till klienten att de kan börja tvivla på hennes roll. Andra socialsekreterare anser 

också som henne, men att ibland som socialsekreterarna kan de bli tvungna att kliva av sin 

roll för att kunna bemöta klienten där den är eftersom de anser att all klienter är olika och att 

det inte finns en ramlag som gäller för alla utan de ibland gör individuella bedömningar. En 

av socialsekreterarna tyckte att hon känner att hon kommer närmare klienten om hon möter 

klienten på en personlig nivå.  

I team begrepp refererar Goffman till att en samling individer samarbetar i framställningen av 

en rutin och där syftet är att uppehålla ett bestämt intryck. Det ska vara samma normer i den 

främre regionen. Det finns sammanhang mellan Goffmans team begreppet och på vad 

socialsekreterarna har besvarat. Socialsekreterarna på denna ekonomisektor har svarat att de 

bemöter klienterna enligt en ramlag inte personligt. De menar att det är socialtjänstlagen som 

gäller, och att de inte riktigt arbetar i team för det är ingen stor arbetsplats. Det finns bara fyra 

stycken heltidsarbetare och två deltids. Men att de fyra heltidsarbetarna har ett slags team 

arbete. Att de liksom träffas och går genom ärende och diskuterar olika problem om de inte är 

säker på lösningen, då diskutera de det med kollegor och enhetschefen. Dessa regelbundna 

möten upplevs positivt, för då har dessa socialsekreterare mer tyngd bakom deras beslut 

gällande klienternas ärende. Under dessa regelbundna möten kan de också diskutera vissa 

rutiner som de tillsammans kommer överens om för att arbetet skall kunna fungera på ett 

smidigt sätt, och det krävs att alla ska följa dessa rutiner.  

       Ett exempel på deras rutiner är att alla måste ha på sig ett säkerhetslarm och ifall 

säkerhetslarmet larmar, så kan alla springa och samlas vid ett speciellt ställe, tills de fått veta 

att allt är okej. Andra rutiner är att alltid sitta bakom dörren, och att inte ge besked i ett slutet 

rum. En av socialsekreteraren berättar att hon har en rutin som att alltid sitta med dörren 

bakom sig, ifall hon behöver fly från en våldsam klient. Socialsekreterarna utgår ifrån att 

socialtjänstlagen generellt skall gälla för alla klienter, sedan är det så att klienterna är olika 

människor och alla människor befinner sig inte i samma situationer. Det är komplext, det är 

därför socialtjänstlagen är en ramlag. Det är därför socialsekreterarna tolkar socialtjänstlagen 

från situation till situation. Däremot går det inte att göra godtyckligt, andra klienter kan 

missförstå. 
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       I teamframträdande finns ofta någon som ges rätt att regissera och kontrollera den 

dramatiska handlingens utveckling, ibland brukar den individ som dominerar framträdandet 

alltså regissör, vara med och spela en roll i det framträdande som han/hon leder. Regissör har 

uppgifter som t ex att dela upp olika roller och den personliga fasad som ska användas. 

Chefen är en regissör och i detta fall delar hon inte ut arbetsuppgifter, men hon vägleder och 

stödjer sina anställda i fall de stöter på olika hinder vid beslutsfattandet. Chefen håller sig för 

det mesta i den bakre regionen, men kan träda fram ifall hon behövs. Klienten möts bara i 

fronten han/hon har inte tillgång till den bakre regionen. 

 

8.3. Stigma teorin 

Goffmans stigmateori är relevant vid studier som är i relation med samhället, det vill säga 

sociala miljöer. I sociala miljö kan människor jämföra sig med varandra om hur olika de är, 

och det är den personliga identiteten som skiljer dem åt. Människans personliga identitet 

formas av det ständiga samspel och samtal med omvärlden, kulturella och sociala omgivning 

har stora betydelser vid denna process. Goffman ta också upp att alla samhälle har normer och 

sociala lagar som ligger till grunden för att vara normal.  När en människa visar några drag 

som avviker från det som anses vara normal, då stämplas denna människa vilket kallas för 

stigmatisering.  

       Teorin behandlar vilka beteenden som anses vara avvikande samt varför de beteende blir 

avvikande i ett samhälle. Stigmatisering sker på alla nivåer. Enligt Goffman kan även den 

allra minsta avvikelsen stigmatiseras, kanske inte bara av samhället utan också av individen 

själv. Såsom Goffman framhäver att allt avvikande kan stigmatiseras och att det kan också 

vara individen själv som gör det, så anser jag att denna teori är användbar vid denna studie där 

jag studera hur interaktionen sker mellan en socialsekreterare och en klient i ett möte. 

Socialsekreterarna har angett att de tror att vissa klienter har några slags fördomar mot dem. 

En av dem i intervjun sa att dem inte har gott rykte alltid runt kring sig, klienter tror att de är 

hårda och tuffa också att de kan missbruka den makten de har som myndigheter. Däremot 

som det framkom i tidigare forskning, där Skau ta upp vad det innebär att bli klient, hon 

menar att klienten övergår från att vara subjektiv till att vara objektiv, vilket innebär att 

klienten förvandlas från att vara den som agerar, bedömer, beslutar till att bli en som är 

föremål för agerande, bedömning och beslut, du bli ett föremål för professionella hjälparens 

allt detta påverkar klienten att under mötet med socialsekreterare. Klienten känner att de 

befinner sig i något slags maktunderläge och på detta sätt stigmatisera de sig själva och av 
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samhället för att de befinner sig i den situation där de inte kan försörja sig och är tvungna att 

ansöka om socialbidrag.  

      Den som är stigmatisera kan också bli osäker på hur han/hon ska bli bemött av dem som 

anses vara normala i samhället eller de som inte besitter samma stigma som henne. Däremot 

är klienten osäker vad det gäller socialsekreterarna som myndighet. 

I stigmateorin förklarar Goffman att det finns tre olika skilda typer av stigma. Den första 

är kroppsliga missbildningar, den andra är baserad på avvikande personliga karaktärsdrag och 

den tredje är tribala stigman (exempelvis ras, nation och religion).  Klienten befinner sig i den 

andra stigma som innebär att de har bristande personliga karaktärsdrag, vilket innebär att de 

har socialt avvikande beteende, de avviker i samhället för att de lever på socialbidrag. 

Goffman menar också att anslutningen till denna form av stigmatisering har sitt ursprung i 

individens förflutna, exempelvis efter fängelsevistelse, alkoholism, arbetslöshet, psykisksjuk 

o s v. 

Goffman menar att det finns två personer, den diskrediterade personen och den 

diskreditabla personen.  Den person som är diskreditabla kan gömma sig och håller sitt stigma 

dold, vilket gör att denna persons stigma är omöjlig att blir känt för de normala.  En 

diskreditabel individ kan välja om hon vill tala eller tiga om sin olikhet. En diskreditabel 

person kan också välja ifall hon ska visa det öppet eller dölja det, om hon ska berätta 

sanningen eller ljuga. Både socialsekreterare och klienten kan gömma och håller sitt stigma 

dold, de kan välja att inte berättar för andra i samhället om vilka de är att klienten kan ljuga 

till sina kompisar om hur hon försörja sig, och det är därför viktigt att den information 

klienten lämnar om sig till socialsekreteraren inte skall komma ut.  

Goffman berör också att en person som är stigmatiserad kan också önskar sig att leva som 

normal eftersom det är eftersträvansvärt och medför stora fördelar. Utifrån detta försöker den 

stigmatiserade att åtminstone emellanåt leva som normal med vilket han menar att den 

stigmatiserade lyckas dölja sitt stigma och betraktas som en av andra i samhället utan stigma. 

Med bakgrund av den uppdelning som Goffman menar att den stigmatiserades värld 

innefattar, uppstår frågan om vilka problemen kan bli om den stigmatiserade lyckas att leva 

som normal. En konsekvens av att i vissa sammanhang gälla för normal är att den 

stigmatiserade kan tvingas leva ett dubbelliv, hon tvingas navigera i en tillvaro där några i 

omgivningen känner till stigmat medan det hemlighålls inför andra. En annan aspekt handlar 

om att den stigmatiserade kan känna av en splittring i det normalas värld mellan två lojaliteter 

å ena sidan önskan att stå upp för sin grupp, å andra sidan strävan mot dem. Goffman nämner 

olika typer av passeringsstrategier i samband med sin redogörelse för att gälla som normal. En 
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metod i anslutning till ovan nämnda dubbelliv kan vara att dela upp sin tillvaro i två grupper 

en grupp som inget vet och en som känner till stigmat. Klienterna kan välja att berättar om sitt 

stigma till sina nära och kära, och till myndigheter men inte till vem som helst. Och det kan 

uppstå konflikter ifall klientens information om stigma kommer ut offentligt. Den 

stigmatiserade kan också utnyttja en fysisk distans i strävan att leva, exempelvis genom val av 

bostad på en plats där hon kan föra det liv hon önskar. Samtidigt är ett annat alternativ enligt 

författaren att den diskreditabla väljer att avslöja sitt stigma genom att öppet visa 

stigmasymboler eller att föra in ämnet vid samtal med de normala. 

       Goffman framhäver att personer med stigma bör försöka att uppnå de villkor som 

begreppet normal innebär. Dessa villkor kan uppnås genom tre faser, den första är att 

personen förstår och accepterar hur han/hon ses av andra personer, den andra är när personen 

anpassar sig och lär sig leva med stigmat, den sista fasen är stigmats upplösning. 

Socialsekreterarna har insett sitt stigma och förstår varför det lagts på dem. De försöker att 

ändra på den bilden som klienten har om dem. De berättar att de under mötet försöker att inte 

var otrevliga mot klienten, vissa klienten respekt. Däremot socialsekreteraren har berättat att 

vissa klinter verkligen strävar mot att blir normala igen och försöker bli självförsörjande, men 

att vissa utnyttja sitt stigma, för att överleva utan att försöker bli själv försörjande. 

 

9. Diskussion  

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av hur interaktion sker mellan en 

socialsekreterare och klienten. Jag anser att syftet har uppnåtts då jag har fått förståelse och 

ökad kunskap om hur interaktion sker mellan en socialsekreterare och klienten på en 

ekonomisektor.  

      Studien utgångspunkt var intervjuer med fem socialsekreterare som hade olika 

erfarenheter av arbete. Vissa hade jobbat länge med det och vissa en kortare tid. Alla 

socialsekreterarna svarade olika på intervjun beroende på deras erfarenheter. Svaren från 

intervjun har jag tolkat och analyserat samt sammanställt. Det har dessutom analyserats 

utifrån tre olika relevanta teorier och vad forskarna säger i tidigare forskning. Det fanns inget 

som inträffade som anses har påverkat mitt resultat.   

       Resultat har tolkats utifrån det tidigare forskning och tre olika teorier som jag tidigare 

utgick ifrån. Jag tycker att resultat på många sätt överensstämmer med tidigare forskning och 

teorin. Socialsekreterarna var eniga om att bemötande, miljö och kommunikation, team 
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samarbete och hur de presentera sig i rollen som socialsekreterare är väldigt viktigt när det 

gäller bemötande med klinter.  

        Under studiens gång har jag lärt mig mycket om hur socialsekreterarna upplever 

interaktionen med klienter och vad de tror att klienter anser om deras roll som 

socialsekreterare. Studien har väckt olika funderingar och jag blev medveten om massa saker 

som jag inte tidigare har tänkt på. Jag blev medveten om vad det gäller en roll som 

socialsekreterare, att det handlar om att var en myndighetsperson, att bemöta klienter i en roll 

som myndighet, hur svårt det är att göra detta. Klienterna kan ha svårt med att skilja på rollen 

som socialsekreterare och att vara person, de glömmer ibland att det är myndighetsregler som 

gäller och blir arg på dem som person. Sen är det vikten av att vara professionell, och klara 

det utan att trampar på klienten. Som socialsekreterare så måste du hitta en balans mellan 

professionell och personlig eller privat. Jag ansåg nackdelar med socialsekreterarnas roll att 

jobba för myndighet var att klienterna inte förstod det och attackerade de personligen vilket 

jag anser kan påverka socialsekreterarna psykiska tillstånd. 

        Jag lade särskilt vikten vid hantering av olika situationer som dyker upp när 

socialsekreteraren bemöter en klient vid handläggning av ekonomiskt bistånd och hur dessa 

situationer kan hanteras i vardagen. 

      Och jag kom fram till att den information som förekom i tidigare forskning stämmer väl 

överens med vad dessa socialsekreterare har sagt under intervjun. I tidigare forskning skriver 

Jörgen Lundälv betydelsen av miljön för både socialsekreterare och klient. Han tar upp att det 

är viktigt för socialsekreterare att få en säkrare arbetsplats och att det skall finnas aktiva 

säkerhetsåtgärder. Möbler bör vara fastmonterade annars kan dessa föremål användas som 

vapen. Arbetsrummet kan förses med två dörrar, dörrarna ska vara på motsatt sida av 

varandra. Det är viktigt att socialsekreterarna sitter närmast dörren så att han/hon har 

möjligheter till en säker flyktväg i händelse av att en våldsincident skulle inträffa. Jag finner 

att det finns sammanhang i denna information som vad socialsekreterarna har svarat i 

resultatdelen, de har svarat att bland annat att de bär på säkerhetslarm, när de är i mötet med 

klienten, de sitter alltid närmast dörren för att kunna fly ifall en våldsincident skulle inträffa. 

Sen tar de också upp vad de önskar skulle förbättras för att det skulle vara en så säker miljö 

som möjligt. Socialsekreterarna skulle vilja ha en inglasad reception eftersom de anser att det 

skulle kunna öka säkerheten, två av dem har berättat att de har varit med en våldincident 

precis vid reception och tycker att hade den varit inglasad, kanske detta inte skulle ha hänt. 

Andra önskningar från socialsekreterare som anges i resultatet är att de anser att första 

intrycket när man kommer in i rummet och själva uppbyggningen spelar roll. De skulle vilja 
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att rummet skulle vart utrustad med flera dörrar som öppnas utåt, också att det fanns små 

fönster med genomskinliga gardiner, ifall det skulle bli högljutt i rummet sa kan kollegor bara 

går förbi och kolla, så att de inte behöver springa in i onödan. Alltså det skall kännas tryggare 

i rummet i samband om det skall gers negativa beslut till klienter. 

      Mead tar upp språkets betydelser för interaktion, han menar att språket är vägen till 

människan själv. Detta kan ses här i vad socialsekreterarna har angett att vissa missförstånd 

och aggressioner orsakas av brist på kunskap i det svenska språket, att klienten inte hade 

reagerat på sådant sätt om de i början har fattat vad socialsekreteraren hade sagt. En av 

socialsekreterarna talade om hur t o m en tolk kan förklarar fel till klienten, att det var en gång 

som hon hörde en tolk tolka från svenska till bosniska säger fel ord till klienten. 

Socialsekreterare hade sagt ”måste” till klienten men tolk hade sagt ”du bör”, hon menar på 

att dessa ord är olika och innebär olika betydelser.  

      Skau ta upp vikten av den officiella nedtoningen av makt- och kontrollaspekten att det 

ibland kan bidra till att hjälparna utan att reflektera över det ”lurar” både sig själva och sina 

klienter. Oklarhet i maktutövandet kan göra det svårare för klienterna att både genomskåda 

och försvara sig mot maktmissbruk och kränkningar från hjälparnas sida. Detta var något som 

socialsekreterarna var medvetna om, och de att det är viktigt att vara klara med klienten. 

Däremot var det viktigt för dessa socialsekreterare att lära sig hur de skall uppträda 

professionellt inför klienten. Och de lärde sig detta genom sin roll, och genom en kombination 

av teorins utbildning, praktisk erfarenhet och handledning från andra socialsekreterarna som 

har internaliserat sin roll och kan fungera som förebilder, vilket stämde precis som Skau ta 

upp i tidigare forskning. Det här med andra socialsekreterare som förebilder kan också ses i 

Goffmans teorin där han framhäva begreppet team, som stå för en samling av olika aktörer 

som samarbetar i framställning av en rutin. En av Socialsekreterarna nämnde i resultatet 

begreppet kollidorteam, vilket innebär för dem att de ibland samarbetade för att kunna skapar 

en given definition av situationen och bibelhålla det intrycket som önskas genom att vara 

beroende av varandra. Detta går ut på att socialsekreterarna springer in i varandras kontor och 

fråga varandra om sådana ting som de är känner sig osäkra på.  

       Det hade varit intressant att intervjua chefen just vid denna ekonomisektor eller också 

flera socialsekreterare från andra ekonomisektorn än detta för att få ett bredare perspektiv och 

fler synvinklar i hur dem ser på bemötande. Ytterligare skulle det vart intressant att veta hur 

chefen med sin erfarenhet genom området kan var förebild till sina anställda när det gäller hur 

socialsekreterarna kan hitta balansen mellan att vara professionell och att vara personlig på ett 

bättre sätt utan att det påverkar klienten och socialsekreteraren själv. Frågan är också om det 
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finns möjlighet för skapande av balans i interaktionen mellan klient och socialsekreterare, för 

att förebygga olika konflikter som uppstå? 
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