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Sammanfattning 

I den här kvalitativa studien undersöks behandlares upplevelser och beskrivningar av makt 

samt deras uppfattning om vad det innebär att vara hjälpare i arbetet med familjebehandling. 

Studien undersöker också hur behandlarna förhåller sig till den asymmetriska maktrelationen 

som hjälparrollen innebär. Metodologiskt strukturerades studien utifrån tio semistrukturerade 

intervjuer med behandlare verksamma på ett behandlingshem i Uppsala kommun. I 

intervjuerna framkom tre teman som kom att prägla resultatet, nämligen: behandlarrollen, 

beskrivningar av makt och upplevelser av makt. Analysen utgick från Foucaults teori om 

makt och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati. Resultatet av studien framhåller hur behandlare 

förefaller ha skilda beskrivningar och upplevelser av makt i sin yrkesroll. Bland dessa kunde 

vi urskilja tre skilda upplevelser av makt. En grupp intervjupersoner tog avstånd från att 

behöva makt in sin yrkesroll, en andra grupp föreföll vara medveten om sin maktposition och 

den tredje gruppen beskrev en upplevelse av maktlöshet i mötet med familjer. Återkommande 

hos flera intervjupersoner var en märkbar ambivalens kring huruvida de ansåg att behandlar- 

och hjälparrollen var förenlig med att också ha makt. Av resultatet framgår också att de 

dilemman som behandlarna beskriver tycks skilja sig från det dilemma Lipsky beskriver att 

gräsrotsbyråkraten behöver hantera.  

  

Nyckelord: behandlare, makt, hjälparrollens dilemma, familjebehandling 
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1 Inledning  

”Hur kan jag interagera med andra på ett fruktbart sätt om de uppfattar mig som en 

maktperson, medan jag själv ser mig som deras hjälpare?” (Skau, 2007, s.9). Frågan som den 

norske sociologen Greta Marie Skau ställer sig i boken Mellan makt och hjälp: Om det 

flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare beskriver det dilemma som professionella 

hjälpare i olika verksamheter och institutioner måste förhålla sig till. Vidare reflekterar Skau 

över det dilemma som ryms i hjälparrollen där den professionella hjälparen förväntas 

företräda klientens intressen och behov samtidigt som hen ska ta hänsyn till en byråkratisk 

organisation och följa de lagar, direktiv och riktlinjer som det innebär. Hjälparrollens 

dilemma rör olika professioner men kanske är den särskilt relevant i socialt arbete, ett fält 

som har uppstått och utvecklats till att bli en blandning av uppfostran, kontroll, behandling 

och hjälp (Järvinen, 2006, s.79). Socialt arbete ska enligt 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) 

bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Samtidigt finns 

befogenheter att ingripa i allvarliga situationer då t.ex. ett barn riskerar att fara illa. Det kan 

vara insatser med hjälpande karaktär och syfte men som ändå inkräktar på en individs 

självbestämmande och integritet. Det medför ett dilemma som varje socialarbetare behöver 

förhålla sig till i en verksamhet med hjälpande karaktär som samtidigt också verkar 

granskande och utredande. 

 

I den etiska koden för socialarbetare (2015) framhålls vikten av en etisk observans i det 

sociala arbetet. Det framhålls som särskilt viktigt i just socialt arbete eftersom klienter i 

socialt arbete påfallande ofta befinner sig i en situation där de är i underläge och i behov av 

professionell hjälp. Det kräver att professionella aktivt reflekterar över sin inverkan på 

enskildas liv och villkor eftersom relationen parterna emellan innefattar en påfallande 

asymmetri då man inte möts på lika villkor (Akademikerförbundet SSR, 2015). I den etiska 

koden lyfts flera etiska dilemman som en socialarbetare behöver förhålla sig till. Ett av dessa 

dilemman berör hur man som professionell bemöter en klient med respekt och skapar en god 

relation med klienten i ”en verksamhet som har ofrånkomliga inslag av kontroll och krav” 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). Ett exempel på en insats inom socialt arbete är 

familjebehandling, som enligt Järvinen (2006) är den vanligaste insatsen till familjer med 

relationsproblem. I den här studien vill vi undersöka hur behandlare som är verksamma på ett 
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behandlingshem upplever dilemmat med att ha makt och vara hjälpare. Den forskning som 

finns om makt i socialt arbete tycks främst fokusera på dilemmat med makt i det 

myndighetsutövande arbetet. I den här studien vill vi flytta fokus från myndighet till 

verksamhet genom att studera hur behandlare, som dagligen arbetar i nära kontakt med 

klienter, upplever makt. Hur upplever dessa behandlare den asymmetriska maktrelationen? 

Tycks hjälparrollen innefatta ett dilemma även i denna verksamhet? Genom att undersöka 

detta kan vår studie bidra till en ökad kunskap om hur socialarbetare som arbetar med 

behandling upplever den asymmetriska maktrelationen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka behandlares syn på sin yrkesroll samt deras 

beskrivningar och upplevelser av att ha makt i mötet med familjer som genomgår behandling. 

I studien undersöks också behandlarnas förhållningssätt till att hjälparrollen i socialt arbete 

innebär en asymmetrisk maktrelation och huruvida de erfar det som ett dilemma.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

●   Hur beskriver familjebehandlarna sin roll som behandlare och hjälpare? 

●   Hur beskriver och upplever behandlarna makt?  

●   Hur förhåller de sig till föreställningen om att de som behandlare är hjälpare och 

samtidigt har makt?  

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Behandlare 

I den här studien har vi valt att benämna samtliga intervjupersoner som ”behandlare”. Några 

av de som intervjuades hade en annan titel, men för att minska risken för de som deltar i 

studien att känna igen varandra har vi valt att utgå från benämningen ”behandlare”.  

 

Familjebehandling  

Det finns ingen fullkomlig definition av familjebehandling. Det är ett omfattande begrepp 

som innefattar många olika insatser inom individ- och familjeomsorgen. Exempel på insatser 

inom familjebehandling är familjesamtal, nätverksarbete eller samspelsbehandling mellan 
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föräldrar och barn. Familjebehandling omfattar också enskilt stöd till barnet, ungdomen 

och/eller föräldrarna (Löwenborg & Sjöblom, 2002, s.57). När vi skriver om 

familjebehandling i den här uppsatsen syftar vi inte på någon specifik metod eller program 

utan till all den kontakt som sker mellan familj och behandlare på behandlingshemmet, 

oavsett behandlingsform. 

 

Behandlingshem 

I 3 kap. 1 § Socialtjänstförordningen (2001:937) framgår: ”Med hem för vård eller boende 

avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening 

med ett boende”. I den här studien kommer behandlingshem användas synonymt med det 

som i lagen beskrivs som hem för vård eller boende.  

 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med presentation av tidigare forskning på området som kan vara värdefullt 

att känna till i relation till denna studie. Vidare följer ett kapitel i vilket studiens teoretiska 

och begreppsliga referensram presenteras. I efterföljande metodkapitel presenteras vår 

forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval och avgränsningar, genomförande, 

databearbetning och analysmetod. I slutet av samma kapitel redogörs för studiens validitet 

och reliabilitet innan en reflektion kring forskningsetiska överväganden avslutar kapitlet. 

Därefter presenteras resultatet av vår studie. I avslutande kapitel återfinns en sammanfattning 

av studiens resultat samt en diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning, teori 

och metod. Avslutningsvis ger vi i det sista kapitlet implikationer för forskning och praktik.  
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2 Tidigare forskning 

Vid sökandet av internationella källor insåg vi att det svenska begreppet familjebehandling 

skiljer sig från den internationella förståelsen av begreppet. I exempelvis USA separeras 

begreppet ”family preservation” från begreppet ”family support”. Det förstnämnda, family 

preservation, innefattar insatser till familjer som befinner sig i svåra kriser, där familjerna 

ofta har kontakt med rättssystemet eller sociala myndigheter. ”Family support” riktar sig till 

familjer med problem av mildare karaktär (Statham, 2000). I Sverige är familjebehandling ett 

vidare begrepp som innefattar det som i internationell kontext beskrivs som ”family 

preservation” och ”family support” (Löwenborg & Sjöblom, 2009). Hansson (2001, s.40) 

skriver att det finns närmare 250 olika inriktningar inom familjebehandling. Med anledning 

av att familjebehandling innefattar så många olika metoder och i vissa fall en kombination av 

flera, är det svårt att tala om evidens för familjebehandling i generella drag. I det första 

avsnittet har vi ändå valt att lyfta forskning om vissa metoder för att belysa viss evidens inom 

familjebehandling. De metoder vi valt att ta upp är sådana som rör den verksamhet i vilken 

intervjupersonerna i vår studie arbetar. I det andra avsnittet redogör vi för forskning som 

belyser relationen mellan behandlare och familj som en särskilt betydelsefull 

framgångsfaktor. I nästföljande avsnitt behandlas forskning om den asymmetriska 

maktrelationen. Slutligen redogör vi för den kunskapslucka som vi avser att den här studien 

ska bidra med ytterligare kunskaper kring. 

 

2.1 Familjebehandling 
Den amerikanska forskning som funnits inom området ”family support” visar att det finns 

evidens för familjebehandling och att gruppbaserade familjeprogram för föräldrar har visat 

särskilt god effekt. Också familjebehandling i hemmet, där behandlaren kommer hem till 

familjen, har visat sig ha god effekt för att stärka föräldrar i deras föräldraskap. Särskilt god 

effekt har det visat sig ha på moderns föräldraskap. Familjebehandling i hemmet ökade 

framför allt moderns välbefinnande vilket bidrog till bättre förutsättningar för en god relation 

mellan barn och moder vilket i sin tur bidrog till en starkare anknytning dem emellan 

(Statham, 2000).  

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
5 

En annan metod inom familjebehandling är parent management training, föräldrautbildning. 

Den har visat sig vara effektiv för att så tidigt som möjligt kunna identifiera 

beteendestörningar och antisocialt beteende hos barn (Rutter, Giller & Hagell, 1998). Om 

föräldrautbildning kan sägas att den, till skillnad från andra interventioner inom 

familjebehandling, har en pedagogisk ansats och fokuserar på att utbilda snarare än att 

behandla. Denna typ av behandling har visat sig ha god effekt för barn med beteendeproblem 

på både kort och lång sikt (Estrada & Pinsof, 1995; Kazdin, 1987). Föräldrautbildning med 

sin utbildande ansats grundar sig i social inlärningsteori och har som metod mött kritik då 

social inlärningsteori ofta förknippas med att vara manipulerande (Hansson 2001, s.45). 

Resultat från Socialstyrelsens nationella utvärdering av föräldrastöd visar att effekten på barn 

med beteendeproblem varit goda framför allt på kort sikt. Det finns också indikatorer som 

tyder på att utbildningen påverkar barnets psykiska hälsa positivt i ett längre perspektiv, även 

om det tycks vara eftersträvansvärt med mer forskning på området (Socialstyrelsen, 2015, s. 

20).  

 

2.2 Relationens betydelse i behandling 
I föregående avsnitt redogjordes för den forskning som visar att olika metoder inom 

familjebehandling har visat sig vara framgångsrik på olika områden. I det här avsnittet 

presenteras forskning på vad det är som gör familjebehandlingen framgångsrik. I sökning 

efter tidigare forskning fanns en återkommande framgångsfaktor som var intressant i relation 

till denna studie, nämligen: relationen mellan behandlare och familj.  

 

Den forskning som finns inom området familjebehandling pekar åt ett och samma håll, 

nämligen vikten av en god relation mellan behandlare och familj. Forskning visar att 

samspelsmönstret mellan behandlare och familj har en betydelsefull påverkan på hur familjen 

som deltar i behandlingen kommer att uppfatta och uppleva behandlingen. Också 

familjebehandlingens utfall är enligt tidigare forskning starkt beroende av hur relationen 

mellan behandlare och familjen fungerar (Statham, 2000; Löwenborg & Sjöblom, 2009; Kim 

Berg, 1991; Thompson et al. 2007). Lambert och Barley (2001) presenterar en studie som 

visar på att terapeutens empati, värme och förmåga till relationsskapande är viktigare för 

behandlingens utfall än specialiserade behandlingsinterventioner. Enligt Lambert och Barley 

(2001) kan 40 procent av behandlingens utfall förklaras av faktorer utanför behandlingen. 15 
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procent är beroende av klientens förväntningar på hur behandlingen ska gå. Ytterligare 15 

procent beror på vilken metod som används och de resterande 30 procenten utgörs av hur 

relationen mellan klient och behandlare/terapeut är (Lambert & Barley, 2001). Detsamma 

bekräftas i Denhov och Topors (2011) forskning som beskriver tillit, förtroende och trygghet 

som de viktigaste byggstenarna för att skapa av en god relation (Denhov & Topor, 2011). 

Finns inte en bra relation mellan behandlare och familj ökar sannolikheten för att 

behandlingen avslutas i förtid (Pinsof, Horvath & Greenberg, 1994).  

 

I en studie om den sociala barnavården betonas också vikten av en god relation mellan 

socialarbetare och klient. Forskningen framhåller hur den professionella behöver vara varsam 

i sitt maktutövande och behandla klienten med värdighet, på samma sätt som klientens egna 

beteende också kommer påverka relationen och i sin tur behandlingens utfall (Boer & Coady, 

2007). På ett liknande sätt beskriver Howe (1998) vikten av att de yrkeskategorier som är 

verksamma i socialt arbete förstår den betydelse som relationen mellan klient och 

socialarbetare har för insatserna i det sociala arbetet.  

 

2.3 En asymmetrisk maktrelation 
En aspekt som kan påverka relationen mellan hjälpare och hjälpsökare är det faktum att 

relationen parterna emellan är asymmetrisk sett ur ett maktperspektiv. Behandlaren har ett 

maktövertag och är ”expert” på området. Löwenborg och Sjöblom (2009) beskriver att den 

ojämlika relationen leder till att familjerna upplever att det är den professionelle som har 

makten att definiera deras problem samt tolkningsföreträde att beskriva på vilket sätt familjen 

behöver arbeta för att komma framåt i behandlingen. De belyser denna process som särskilt 

viktig då den i allra högsta grad påverkar hur familjerna upplever och tar till sig behandlingen 

(Löwenborg & Sjöblom, 2009). Den asymmetriska relationen mellan hjälpare och 

hjälpsökande skapar alltså en ogynnsam utgångspunkt för behandlingen vilket kan komma att 

påverka behandlingens utfall. Därför kan det beskrivas vara särskilt viktigt för behandlaren 

att arbeta för att bygga en allians och god relation till familjen där det finns ett förtroende 

parterna emellan, som i sin tur kan skapa engagemang och motivation (Thompson et al. 

2007). 
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”Socialarbetarnas samhällsfunktion uppfattas allmänt som varande den ”Att hjälpa andra 

människor” och så uppfattar de också själva i mycket hög grad sitt arbete” (Järvinen, 2006, 

s.78). Enligt Järvinen (2006) uppfattar alltså socialarbetaren sig själv som en hjälpare. Vidare 

beskrivs hur socialt arbete som fält alltid har betraktats som ett fält inom vilket de 

professionella förmedlar ”hjälp” snarare än ”service”. Detta skapar ett dilemma då det finns 

en part som ska förmedla hjälp och en part som är mottagare av hjälpen (Järvinen, 2006). I 

relation till omsorgsforskning menar Waerness (1990) att det i omsorg alltid finns en part 

som ger och en som tar emot omsorg och att det skapar en asymmetrisk relation eftersom en 

person i en sådan relation är beroende av den andres hjälp. I denna relation måste den som 

ger omsorg ta hänsyn till det system som omsorgsgivaren verkar inom vilket kan skapa ett 

dilemma om det inte sammanfaller med det omsorgsgivaren förespråkar (Waerness 1984; 

1990).  

 

Salonen (1998) har i sin forskning analyserat skillnaden mellan konsumentrollen och brukar- 

eller klientrollen. Analysen redogör för att den mest framträdande skillnaden mellan rollerna 

är i vilken utsträckning det finns valmöjligheter. Salonen (1998) menar att en brukare eller 

konsument har möjlighet att välja att avstå en viss hjälp eller service till förmån för ett bättre 

alternativ. Det är en möjlighet som inte finns i socialt arbete där klientrollen i motsättning till 

brukar- eller konsumentrollen tvingas till anpassning då det inte alltid finns 

handlingsalternativ på samma sätt. Klienten exponeras för olika typer av kontroll och kan 

sällan påverka de val som görs utan behöver istället vara anpassningsbar. Detta beskriver hur 

en klient i socialt arbete redan före mötet med den professionella befinner sig i en 

underordnad maktposition. Järvinen (2006) beskriver detsamma som att ”systemet skapar 

klienten” (2006, s.75). I samma artikel analyseras mötet mellan klient och system. Enligt 

Järvinen definieras mötet mellan klient och socialarbetare av de ramar som finns inom ett mer 

omfattande system. Socialarbetaren behöver förhålla sig till de regler som finns att tillgå 

vilket också innebär att hjälpinsatserna är begränsade. Detta resulterar i att socialarbetaren 

främst representerar systemet snarare än klienten (Järvinen, 2006). 

 

Laanemets, Mattsson och Nordling (2013) har studerat hur professionella inom socialt arbete 

använder sig av kategoriseringar i mötet med människor, där författarna valt att utgå från två 

centrala kategorier: etnicitet och kön. De problematiserar kategoriseringens innebörd och 
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belyser maktstrukturers inverkan på individnivå. De beskriver socialt arbete som ett 

verksamhetsfält inom vilket en rad spänningsskapande mekanismer existerar, där 

kategorisering bara är en av många. ”Socialt arbete är inbäddat i maktstrukturer som skapar 

spänningar” skriver dem (Laanemets et al., 2013, s.181). I slutet av artikeln framhåller de 

vikten av att som socialarbetare förstå kopplingen mellan en strukturell maktförståelse och 

individnivå.  
 

2.4 Kunskapslucka 
I familjebehandling tycks relationen mellan behandlaren och familjen vara den avgörande 

faktorn för behandlingens utfall. Den forskning vi har funnit kopplat till makt i socialt arbete 

förefaller omfatta maktrelationen mellan klienter och socialarbetare med fokus på 

socialarbetaren med en befattning inom myndighet. Socialt arbete är ett verksamhetsfält som 

sträcker sig från myndighet ut i olika institutioner, verksamheter och organisationer. I den här 

studien ämnar vi fånga hur de som arbetar med att utföra familjebehandling på en institution 

upplever makt i relation till sin yrkesroll. Att studera denna företeelse på ett behandlingshem 

där familjebehandling bedrivs gör det möjligt att få vetskap om hur socialarbetare som inte 

arbetar med myndighetsutövning förhåller sig till det faktum att deras roll som behandlare 

också innefattar att ha viss makt.  

 

Den här studien bidrar med kunskaper om hur maktaspekten tar sig uttryck samt påverkar 

relationen mellan behandlare och föräldrar utifrån behandlares egna beskrivningar och 

upplevelser. Tidigare forskning visar på att den asymmetriska maktrelationen utgör en 

ofördelaktig utgångspunkt för att skapa en god relation. I denna studie analyseras detta vidare 

för att skapa en ökad kunskap om hur behandlare upplever sig ha makt i relation till familjer. 
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3 Teoretisk och begreppslig referensram 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska och begreppsliga referensramen. Inledningsvis 

presenteras Michel Foucaults förståelse av makt och därefter beskrivs Michael Lipskys teori 

om gräsrotsbyråkrati. Foucaults syn på makt kommer användas som en teoretisk referensram 

för att förstå behandlarnas beskrivningar av makt medan Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati 

kommer användas för att analysera hur behandlarna ser på sin yrkesroll. Således kompletterar 

teorierna varandra då de ger oss olika perspektiv i analysen av vårt empiriska material. I 

slutet av varje avsnitt följer ytterligare förklaringar och motiveringar av teoriernas respektive 

bidrag till studien. 

 

3.1 Makt enligt Foucault 
I boken Övervakning och straff (1975/2003) analyserar den franske filosofen Michel Foucault 

förändringen av det västerländska bestraffningssystemet under upplysningstiden på 1700-talet 

och framåt. Straffsystemet gick från att främst innefatta kroppslig bestraffning som tortyr och 

avrättning till att utgöras av fängelsestraff och andra disciplinerande tekniker. I boken 

ifrågasätter Foucault denna förändring som ”mer human” än den tidigare formen av straff och 

förklarar istället förändringen som ett exempel på hur makt omskapas i relation till sin 

samtida kontext. Han menar att förändringen snarare beror på att fängelse som straff är ett 

effektivare sätt att disciplinera människor och att det också utgör motivet till förändringen av 

straffsystemet. Med det vill Foucault belysa att makt inte måste ha någonting med vare sig 

tvång eller våld att göra utan att makt existerar i mer subtila former som därmed också är 

svårare att åskådliggöra (Foucault, 1975/2003).  

 

Det är inte helt enkelt att komprimera Foucaults definition av och syn på makt. Utmärkande 

är dock att han till skillnad från många andra som studerar makt menar att det är utövandet av 

makt dvs. makten omsatt i praktiken som bör studeras snarare än dess utövare, innehåll eller 

syfte (Foucault,1975/ 2003, s.32). Franzén (2005) menar att Foucaults förståelse av makt 

skiljer sig från den vardagliga uppfattningen av makt. Han beskriver att makt i vardagliga 

sammanhang ofta beskrivs som ett verktyg. Till skillnad från denna förståelse av makt 

fokuserar Foucault på makt som en praktik vilken uppstår i interaktionen mellan människor. 

Det kan beskrivas vara ett relationellt maktbegrepp där Foucault belyser hur makt varken kan 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
10 

ägas eller innehas, utan är någonting som skapas i interaktion. Detta innebär också att makten 

enligt Foucault inte alltid utövas i riktning från en position till en annan, utan att det är ett 

växelspel där makt kan utövas i båda riktningar. Franzén beskriver vidare Foucaults syn på 

makt som relativ snarare än absolut. Foucault påstår också att det i samband med makt alltid 

finns motstånd. Därmed kan en person aldrig beskrivas vara helt maktlös eftersom en person 

alltid har möjlighet att utöva någon form av motstånd (Franzén, 2005, s.89–92). 

 

Foucaults studier av makt fokuserar alltså på maktens form och funktion framför dess 

utövare. Foucault fokuserar mer på hur underordnade drabbas av makten än vem eller vilka 

som utövar den. För att förstå makt måste vi därför rikta fokus mot de ojämlika 

styrkeförhållanden där maktskapande mekanismer äger rum eftersom det är i dessa 

mekanismer vi kan förstå makt enligt Foucault (1980, s.121ff; 1975/2003, s.32). Han menar 

också att makt inte bara verkar begränsande och förtryckande utan att det också kan beskrivas 

som en produktiv kraft.  

 
What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it does not only weigh on 

us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it induce pleasure, forms 

knowledge, produces discourse. It needs to be considered as a productive network that runs through the 

whole social body, much more than as a negative instance whose function is repression (Foucault, 

1980, s.119).  
 

Med en produktiv kraft menar Foucault att makt är någonting som producerar såväl negativa 

som positiva effekter. Det sker genom olika former av disciplinering vilket kan beskrivas 

vara en teknik som skapar makt att styra över människans kropp och tankar. Med disciplin 

kan man på ett subtilt sätt göra människan lydig och medgörlig (Foucault, 1975/2003, s. 138–

140). Enligt Foucault föds discipliner i sitt lokala sammanhang och sociala kontext. Det kan 

vara allt ifrån hur många kakor du får ta till kaffet till hur säkerhetspersonal på flygplatsen 

hanterar en för stor flaska hudkräm. Dessa discipliner skapar tillsammans en större diskurs 

som sedan blir vedertagna i samhället och som människor därav fortsätter att reproducera 

(Börjesson & Rehn, 2009, s.46). 

 

Ett annat viktigt begrepp i Foucaults teori om makt är makt/kunskap. Foucault menar att makt 

och kunskap inte går att särskilja utan att makt och kunskap alltid är beroende av varandra 
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(Foucault, 1975/2003, s.33). ”Makten producerar vetande” (Foucault, 1975/2003, s.33) 

skriver Foucault och betonar att det människan i ett samhälle tror sig veta i form av kunskap 

är någonting som en maktapparat skapat och legitimerat. Foucaults förståelse av makt och 

kunskap som någonting så starkt sammankopplat gör att vi måste förstå hur kunskap uppstår 

för att också förstå makt (Foucault, 1975/2003, s.33).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Foucault ser på makt som något ständigt närvarande och 

som genomsyrar alla beslut och handlingar en person gör snarare än ett verktyg som 

människor kan ta fram och nyttja i vissa situationer. Eftersom denna studie ämnar undersöka 

behandlares upplevelser av sin yrkesroll i arbetet med familjebehandling, en roll som 

oundvikligen innefattar makt i olika former, kan teorin bidra till en djupare förståelse av hur 

makt kan ta sig i uttryck i relationen mellan behandlare och familj. Teorin kan, i relation till 

behandlares upplevelser, tillföra en förståelse för hur maktutövning kan gestalta sig på ett 

behandlingshem eller i annan verksamhet som inte arbetar direkt med myndighetsutövande. 

 

3.2 Lipskys teori om ”gräsrotsbyråkraten” 
Den amerikanske forskaren Michael Lipsky benämner de tjänstepersoner i offentlig sektor 

som arbetar närmast klienterna som ”street-level bureaucrats”, på svenska ofta översatt till 

”gräsrotsbyråkrater”. Som exempel på en gräsrotsbyråkrat i samhället nämns socialarbetare. 

Enligt Lipsky (1980) kännetecknas gräsrotsbyråkraterna av att de i sin yrkesroll har en 

handlingsfrihet i förhållande till klienterna samtidigt som de som tjänstepersoner måste följa 

de lagar, normer och riktlinjer som finns inom organisationen. Gräsrotsbyråkraten styrs alltså 

av beslut från tjänstepersoner högre upp i hierarkin (ex. chefer) samtidigt som de har ett 

handlingsutrymme för att kunna möta den enskilde med flexibilitet utefter hens behov. Denna 

konflikt mellan byråkratins- och klientens krav är någonting som gräsrotsbyråkraten ständigt 

tvingas förhålla sig till och finna strategier för att hantera (Lipsky, 1980). 

 

Trots att gräsrotsbyråkraten i Lipskys (1980) mening är en anställd inom offentlig sektor med 

myndighetsutövande och inte behandlande arbetsuppgifter kommer begreppet att användas 

som ett teoretiskt verktyg i analysen. Det dilemma som Lipsky (1980) beskriver ryms i rollen 

som gräsrotsbyråkrat är också ett dilemma som angår den socialarbetare som jobbar ute i 

verksamhet. De är också tjänstepersoner som jobbar i nära kontakt med klienter där de 
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förväntas vara medkännande, flexibla och tillmötesgående samtidigt som de ska leva upp till 

organisationens eller verksamhetens riktlinjer och beslut från högre instanser.  
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4 Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats vilket beskrivs och diskuteras i följande kapitel där 

forskningsprocessens olika delar redogörs för och motiveras.  

 

4.1 Forskningsansats och datainsamlingsmetod 
Utifrån vår studies syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats valts. En kvalitativ 

metod lämpar sig för studier som syftar till att utforska individers erfarenheter, tankar eller 

känslor om en viss företeelse (Dalen, 2008, s.9). I enlighet med vår studies syfte att 

undersöka behandlares subjektiva upplevelser och beskrivningar av makt i arbetet med 

familjebehandling anser vi därför en kvalitativ forskningsansats lämplig. Kvantitativa 

metoder används i studier som syftar till att nå mätbara resultat och lämpar sig alltså bättre i 

studier som avser att mäta frekvenser eller mängd, vilket denna studie inte gör (Trost, 2010, 

s.31–32; Eliasson, 2006, s.28)  

 

Deltagande observation, fokusgrupper och intervjuer är exempel på olika 

datainsamlingsmetoder inom den kvalitativa forskningstraditionen. I deltagande observation 

deltar forskaren som observant i en vardaglig miljö för att observera ett specifikt fenomen 

eller företeelse. Fördelen med deltagande observation är att forskaren genom att delta eller 

observera fältet kan iaktta interaktionen samtidigt som den utspelar sig. Forskaren kan då 

upptäcka viktiga aspekter i kontexten som kanske inte skulle komma fram i en intervju då det 

kan vara företeelser som ”tas för givet” av de som är vana att vistas i verksamheten. 

Nackdelen med deltagande observation är att det är en tidskrävande metod med en del etiska 

aspekter (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.83–84). Fokusgrupper innebär att ett antal personer 

tillsammans får sitta ned och diskutera ett eller flera på förhand angivna teman. Fördelen med 

fokusgrupper är att den möjliggör för forskaren att observera också den sociala interaktionen 

mellan deltagare i samtalet. En nackdel kan vara att personerna som intervjuas påverkar 

varandra och att enskilda personers åsikter som särskiljer sig från andras inte kommer fram 

(Trost, 2010, s.68; Justesen & Mik-Meyer, 2011, s.65). I samband med fokusgrupper kan det 

också vara problematiskt att utkräva tystnadsplikt intervjupersonerna emellan (Trost, 2010, 

s.68).  
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I relation till vår studies syfte och för att värna om att varje intervjuperson skulle kunna känna 

sig trygga i att berätta om sina upplevelser, gjorde vi bedömningen att varken fokusgrupper 

eller deltagande observation skulle ge oss svar på det vi ämnade undersöka i denna studie. 

Istället har enskilda intervjuer bedömts vara den bäst lämpade datainsamlingsmetoden. 

Intervju som metod är lämplig då vi önskar nå insikt om individens erfarenheter, tankar och 

känslor relaterade till deras upplevelser av verkligheten (Dalen, 2008, s.9–11).  

 

Vidare behövde vi ta ställning till vilken intervjumetod som lämpade sig bäst för vår studie. 

Trost (2010, s. 39–41) beskriver två olika intervjuformer som lämpar sig olika bra för olika 

studier: standardiserad och strukturerad. Den standardiserade intervjuformen är mer lämplig 

för kvantitativ forskning då intervjuerna i en standardiserad intervjuform innefattar samma 

frågor ställda i samma ordning. De strukturerade intervjuerna som oftare används i kvalitativ 

forskning använder sig inte av standardiserade frågor i lika hög utsträckning. Istället finns 

utrymme för följdfrågor och att ta frågorna i den ordning forskaren anser vara lämpligt vid 

intervjutillfället. Att kunna anpassa frågorna och ha möjlighet till följdfrågor ansågs högst 

relevant i denna studie, varför en strukturerad intervjuform var att föredra framför den 

standardiserade. Dalen (2008, s.31) beskriver en form av strukturerade intervjuer, nämligen 

semistrukturerade intervjuer. I en sådan intervjuform förbereder intervjuaren ett antal ämnen 

eller teman att bearbeta under varje intervjutillfälle men som intervjuaren kan använda sig av 

på ett flexibelt sätt. En sådan intervjuform ger utrymme till följdfrågor och flexibilitet i 

förhållande till intervjupersonen samtidigt som det ger intervjuaren en struktur kring vilka 

ämnesområden eller teman som bör behandlas vid varje intervju. Med anledning av ovan 

nämnda orsaker ansågs semistrukturerade intervjuer vara den mest lämpliga intervjuformen 

för denna studie.  

 

4.2. Urval och avgränsningar  
I vår studie deltog tio personer som alla är verksamma på ett behandlingshem i Uppsala 

kommun. Anledningen till att vi valt att avgränsa oss till att intervjua personal på ett 

behandlingshem är att en av oss sedan tidigare har goda kontakter i verksamheten. Detta 

underlättade för oss att finna personer som ville delta i studien och i vidare kontakt med dem. 

Det urval som gjorts kan beskrivas likna det Trost (2010, s.140) beskriver som 

”bekvämlighetsurval”. Det är ett urval som karaktäriseras av att man tar de intervjupersoner 
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som är tillgängliga och finns till hands (Trost, 2010, s.140–141). Inför vår studie gjordes 

inledningsvis en intresseförfrågan av den av oss som har kontakter på behandlingshemmet. 

Detta gjordes för att vi skulle få en uppfattning om huruvida det fanns ett intresse hos 

personalen att delta i studien. Eftersom samtliga behandlare på behandlingshemmet har någon 

form av kontakt med föräldrar och familjer fanns det goda möjligheter att nå personer som 

hade kontakt med denna målgrupp. Samtliga tio personer som vi skickade intresseförfrågan 

till svarade att de var intresserade av att delta. Vi hade inte förväntat oss att samtliga skulle 

visa intresse för att delta i studien utan trodde att vi skulle behöva tillfråga fler. När samtliga 

visade intresse bestämde vi oss för att de som var tillfrågade också var de som skulle 

tillfrågas som deltagare i studien. Viktigt att påpeka är dock att det alltså fanns behandlare på 

behandlingshemmet som kunde ha tillfrågats men som utifrån vårt ”bekvämlighetsurval” 

alltså inte gjorde det. Trots att vi inte gjorde ett selektivt urval av intervjupersoner anser vi 

ändå att variationen bland de som förekommer i vår studie är relativt stor. För att värna om 

intervjupersonernas anonymitet har vi valt att inte beskriva dem med vare sig kön, ålder, 

utbildning eller yrkestitel. Det vi kan säga är att personerna är mellan 25–60 år gamla med 

varierande utbildningar och yrkeslivserfarenhet. En tredjedel är män och resterande kvinnor. 

 

Motiveringen bakom avgränsningen att enbart intervjua personal inom en och samma 

verksamhet är alltså att det var behandlare som vi sedan tidigare hade kontakter med. Att 

intervjua behandlare på andra behandlingshem och/eller i andra delar av Sverige hade varit 

intressant och öppnat upp för en ytterligare dimension i studien. Utifrån studiens omfång och 

en begränsad tidsaspekt bedömdes det dock vara ett alltför omfattande arbete för den här 

studien, varför intervjuer istället kom att hållas med redan befintliga kontakter. 

 

Det urval som vi har gjort i denna studie har oundvikligen påverkat dess utfall. Ett så pass 

begränsat urval går inte att applicera på en bredare population. Så även om syftet med denna 

studie inte är att göra anspråk på att fånga en bild av hur behandlare generellt upplever arbetet 

med familjebehandling utifrån sin position som både makthavare och hjälpare, kan ändå 

konstateras att en avgränsad grupps upplevelser fångats. Utifrån dessa upplevelser har 

återkommande mekanismer och mönster funnits som kan beskriva någonting om 

behandlarnas upplevelser av makt och huruvida det ryms ett dilemma i hjälparrollen. Trots ett 
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begränsat urval kan denna studies resultat bidra till att skapa en större förståelse för hur 

behandlare uppfattar och ser på makt i sin profession.  

 

4.3 Genomförande av intervjuer  
Inledningsvis kontaktades föreståndaren på behandlingshemmet för att undersöka om hen 

ansåg det möjligt för oss att komma och göra intervjuer med personal på hemmet. 

Föreståndaren gav positiv respons och såg inga hinder för oss att kontakta personal på 

hemmet för att efterfråga intervjupersoner. Därefter skickades en förfrågan till personal på 

boendet om de var intresserade av att delta i studien. Tillsammans med förfrågan fanns en 

kortfattad beskrivning av syftet med studien. Snart därefter skickades ett informationsbrev (se 

bilaga 1) till samtliga. I samma utskick bifogades ett schema med föreslagna tider som de 

kunde boka in sig på. 

 

Intervjuerna hölls i behandlingshemmets lokaler för att underlätta deltagandet. Vid de två 

första intervjuerna var vi båda närvarande. Vi såg det som ett tillfälle för oss att ”utvärdera” 

vår intervjuguide samt få en inblick i hur den andre var som intervjuare, vilket var viktigt för 

att framtida intervjuer som hölls separat skulle bli så likvärdiga som möjligt. De två första 

intervjuerna hölls alltså tillsammans. Därefter höll vi i fyra intervjuer var. Varje 

intervjuperson intervjuades enskilt för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att få fram 

deras individuella bild och tankar av att arbeta med familjebehandling utifrån vårt angivna 

syfte. Vid intervjutillfället fick samtliga fylla i en samtyckesblankett samt ta ställning till om 

de ansåg det vara okej att vi spelade in intervjun, vilket alla tio intervjupersoner godtog. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. 

 

4.3.1 Intervjuguiden 

Utarbetandet av den intervjuguide (se bilaga 2) som användes vid intervjutillfällena gjordes 

utifrån vår studies problemformulering, syfte och frågeställningar för att säkerställa att de 

teman som utarbetades hade relevans för studiens syfte och teorier. De fyra teman som 

slutligen formulerades till vår intervjuguide var: Mötet med familjen, behandlarens 

beskrivning av sin roll, hjälparrollen och maktaspekten.  
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Avsikten var att behandla samtliga fyra teman vid varje intervjutillfälle. Utifrån Dalens 

(2008, s.31) rekommendationer om att intervjuaren bör inleda och avsluta med mer generella 

och ”lättsamma” frågor för att intervjupersonen ska känna sig så avslappnad och bekväm som 

möjligt utformades inledande frågor av ”lättsammare” karaktär. Den första delen av 

intervjuguiden bestod därför av frågor som rörde sig mer i periferin av området som avsågs 

att studera. Senare i intervjuguiden återfanns frågor som gav förutsättningar för att komma åt 

”kärnområdet” där frågorna av känsligare karaktär berördes. Eftersom intervjuguiden ligger 

till grund för hur intervjupersonerna sedan svarade, var vi noggranna med att formulera 

öppna frågor snarare än ledande. Vi utformade intervjuguiden med utrymme för aktivt 

lyssnande, speglingar och följdfrågor för att i största möjliga mån nå intervjupersonernas 

subjektiva upplevelser. Efter de två första intervjuerna reviderade vi intervjuguiden och tog 

bort någon fråga som vi ansåg var överflödig eller irrelevant. En annan fråga omformulerades 

helt. I efterhand, när alla intervjuer var avklarade, insåg vi dock att vissa frågor ändå kan ha 

uppfattats som något ledande av intervjupersonerna. Exempel på sådana frågor var: ”Vad 

innebär det för dig att ha en hjälparroll i mötet med föräldrar?” och ”Skulle du vilja beskriva 

några situationer då du som behandlare mött motstånd från föräldrarna?”. Vi är medvetna om 

att vi, genom dessa frågor, kan ha navigerat intervjupersonerna i en särskild riktning. Detta 

togs i beaktande i analysfasen genom att kartlägga i vilken kontext citaten sagts vid de 

tillfällen då vi ansåg det ha betydelse för tolkningen eller förståelsen av citatet.  

 

I intervjuguiden valde vi också att ta med följande citat från Greta Marie Skaus bok Mellan 

makt och hjälp: om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare: ”För att kunna 

hjälpa är det nödvändigt att ha viss makt” (2007, s.13). Vi såg det som en slags 

operationalisering av begreppet hjälparrollens dilemma för att behandlarna skulle förstå det 

dilemma vi hade för avsikt att studera. De samtal som fördes kring citatet gav oss således 

svar på vår tredje frågeställning: ”Hur förhåller de sig till föreställningen om att de som 

behandlare är hjälpare och samtidigt har makt?”. Med andra ord var syftet med citatet att 

konkretisera och begripliggöra hjälparrollens dilemma. 

 

4.4 Databearbetning och analys 
Så snart som möjligt efter varje genomförd intervju transkriberades de till text. Vi valde att 

göra en ordagrann transkribering av intervjuerna. De citat som vi senare valde att ta med i 
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analysen redigerades i syfte att underlätta för läsaren samt för att minska risken för 

intervjupersonerna att kännas igen. Exempel på sånt som redigerades var talspråkliga uttryck 

och upprepningar.  

 

När samtliga intervjuer var transkriberade läste respektive författare igenom materialet flera 

gånger för att ”lära känna” materialet och bilda sig en uppfattning och förståelse för dess 

innehåll. Därefter studerades materialet på ett systematiskt sätt för att finna koder och senare 

teman som sammanförde materialet (Dalen, 2008, s.74–75). Ett första steg i denna process 

var att vi, på varsitt håll, läste igenom materialet och kodade det. Koderna för respektive 

intervju hjälpte oss att i nästa steg urskilja teman. När vi båda hade kommit fram till ett antal 

teman för intervjuerna träffades vi för att jämföra och diskutera de teman vi funnit. Efter 

diskussion och gemensam bearbetning av materialet kom vi slutligen överens om tre 

gemensamma teman. Dessa kom sedan att ligga till grund för den teoretiska analysen och vi 

exemplifierade dem genom citat hämtade från intervjuerna. 

 

I analysen har vi använt oss av en abduktiv ansats då vi rört oss mellan våra teorier och vår 

empiri. En abduktiv ansats har inslag av både induktion och deduktion. ”Abduktionen utgår 

från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och 

ligger i så måtto närmare deduktionen” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.56). Valet av en 

abduktiv ansats gjorde det möjligt för oss att under processens gång justera och utveckla vårt 

teoretiska ramverk. Våra teorier har dessutom använts som inspirationskällor i analysen för 

att uppmärksamma mönster i vår empiri. Förutom att abduktion precis som induktion och 

deduktion är en förklaringsmodell inbegriper den också ett sökande efter förståelse av 

empirin. Hade vi valt att utgå från en induktiv ansats hade vi enbart använt vår empiri för att 

generera en teori. Eftersom vi har haft med oss våra teorier vid exempelvis utformningen av 

en intervjuguide har vi alltså inte enbart utgått från vår empiri på ett sådant sätt som induktion 

innebär. Inte heller har vi utgått helt från vår teori och testat ”hypoteser” i vår empiri utifrån 

den på ett renodlat deduktivt sätt. Istället har vi rört oss mellan dessa två förklaringsmodeller 

i en abduktiv ansats som alltså innebär att finna mönster eller strukturer i empirin med hjälp 

av våra teoretiska ramverk och kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.55–56). Den 

abduktiva ansatsen möjliggjorde en öppenhet inför att vår empiri skulle kunna generera nya 

infallsvinklar och formade vår analysprocess till att bli mer kreativ.  
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4.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två kriterier som kan beskrivas säga någonting om en studies 

kvalitet. Dessa kriterier, som främst är anpassade för kvantitativa metoder, är inte helt 

okomplicerade att applicera på en kvalitativ studie (Carlsson, 1991, s.88) utan behöver 

omformuleras för att också kunna säga någonting om en kvalitativ studies kvalitet (Kvale, 

1997, s. 208–209).  

 

Med validitet menas att ”instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” 

(Trost, 2010, s.133). Det innebär att forskaren måste använda sig av ett mätinstrument som 

mäter det som forskaren avser att mäta. I kvalitativ forskning handlar validitet om hela 

forskningsprocessen där forskare kan beskrivas ha större påverkan på studiens validitet än vid 

en kvantitativ studie. Exempelvis får intervju som metod ofta kritik för att de bygger på 

subjektiva tolkningar (Trost, 2010, s.133–134). I kvalitativa studier är forskaren den som 

tolkar resultatet vilket är en nackdel då den kvalitativa forskningsintervjun alltså bygger på 

forskarens påverkan på materialet (Dalen, 2008, s.116). Med andra ord kan forskaren 

beskrivas vara sitt ”eget mätinstrument”. Därför lade vi vid sammanställandet av vår 

intervjuguide särskilt vikt vid att formulera så tydliga och bra frågor som möjligt, vilket 

enligt Dalen (2008, s.118) stärker validiteten.  

 

För att öka en studies validitet i kvalitativ forskning behöver forskarens reflektera och 

kartlägga sin förförståelse och sin relation till det fenomen som ska studeras för att kritiskt 

reflektera över vad det kan ha för inverkan på studiens forskningsprocess och resultat. Det 

förhållande som finns mellan forskare och intervjuperson kommer alltid påverkas av hur 

forskaren väljer att tolka de uttalanden som görs i samband med intervjun (Dalen, 2008, s. 

115–116). En av oss har sedan tidigare förförståelse och kännedom om den verksamhet som 

intervjupersonerna i vår studie arbetar inom. Den förförståelsen har oundvikligen kommit att 

påverka vårt resultat. Samtidigt har vi varit medvetna om detta och den av oss som besitter 

mer förkunskap och förförståelse har hela tiden utgått från ett särskilt kritiskt förhållningssätt. 

Att den andre av oss inte har samma förförståelse har också underlättat denna process. Hade 

vi båda haft samma förförståelse hade det troligtvis präglat vår studie än mer. Även om vi 
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förstår att den förförståelse och de förkunskaper som en av oss besitter har haft inverkan på 

vår studie, så anser vi ändå att det kunnat balanseras via en genomgående kritisk 

medvetenhet.  

 

En studies reliabilitet handlar i en kvalitativ studie om studiens grad av tillförlitlighet. Ett sätt 

att mäta detta är att studera huruvida studien skulle kunna upprepas av andra forskare och nå 

samma resultat (Dalen, 2008, s.113–114). Att upprepa vår studie med samma resultat skulle 

antagligen vara svårt. Det beror delvis på att vi valt att använda oss av en semistrukturerad 

intervjuform, vilket gör det omöjligt för en annan forskare att veta exakt vilka frågor vi 

ställde, i vilken ordning och med vilka följdfrågor. Att upprepa en intervjustudie med låg 

struktureringsgrad är således svårt. För att öka reliabiliteten i vår studie genomfördes i 

analysfasen dubbla kodningar. Inledningsvis kodade vi materialet var för sig på varsitt håll 

för att sedan träffas och jämföra koderna med varandra. Denna dubbla kodning kan beskrivas 

vara en reliabilitetskontroll för att öka reliabiliteten i vår studie. En annan viktig del i denna 

process var att vi båda närvarade vid de två första intervjuerna för att ökade förutsättningarna 

för oss att genomföra de intervjuer som vi höll enskilt, på ett så likartat sätt som möjligt. 

Dessutom användes samma intervjuguide vid samtliga intervjuer för att öka reliabiliteten i 

denna studie.  

 

Sammantaget kan det sägas att det troligtvis skulle vara svårt för en annan forskare att 

genomföra en likadan studie med samma utfall, varför reliabiliteten kan beskrivas som låg i 

jämförelse med en kvantitativ studie. Vi har ändå gjort vårt bästa för att på ett så tydligt sätt 

som möjligt redogöra för vår forskningsprocess och våra förutsättningar. Vi har försökt höja 

validiteten genom att vara transparenta med vår förförståelse och roll genom hela processen.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden  
Som forskare ansvarar vi för att den forskning vi bedriver uppnår god kvalitet och produceras 

i linje med det som är vedertaget som god forskningssed. Genom studiens olika delar i 

forskningsprocessen har vi tillsammans reflekterat kring olika etiska frågeställningar och 

dilemman i samband med vår studie. Vi har vägt fördelar med att inhämta kunskap mot de 

risker som finns med studien. De potentiella risker som finns med studien är studiens 

påverkan på de som valt att medverka i den. Vi har därför ansett det särskilt viktigt att 
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reflektera över på vilka sätt materialet kan påverka intervjupersonerna och andra som indirekt 

berörs av studien. Nedan redogör vi för på vilka sätt vi har reflekterat över de fyra kraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) för att säkerställa en god forskningssed i vår studie.  

 

Informationskravet innebär att de som medverkar i en studie innan sitt deltagande ska ha 

informerats om forskningens syfte samt delgetts information om att deltagandet i studien är 

frivilligt. Deltagaren bör också informeras om att det material som samlas in endast kommer 

att användas till forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–8). Denna information lämnades till 

deltagarna i vår studie vid två tillfällen. Dels i det informationsbrev som sändes ut via e-post, 

dels i samband med intervjutillfället. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv förfogar över sin medverkan i studien och 

därmed behöver ge sitt samtycke för att delta. Också den här informationen delgavs i 

informationsbrevet och i samband med intervjutillfället. Vid intervjutillfället ombads 

deltagarna också att fylla i en samtyckesblankett. Det var viktigt för oss att deltagarna i vår 

studie förstod att de själva avgjorde på vilka villkor de deltog samt att de när som helst under 

studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan. Om någon hade önskat avsluta sin 

medverkan i studien var vi beredda på att ta ansvar för att radera det material som samlats in 

från den intervjupersonen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–11).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter som inhämtats inte får röjas för någon 

obehörig utanför studien. För att tillförsäkra deltagarna i vår studie konfidentialitet har vi varit 

varsamma i hanteringen av personuppgifter. Det empiriska materialet har anonymiserats så att 

obehöriga inte ska kunna identifiera eller urskilja vilka intervjupersoner som deltagit i denna 

studie. Tidigt i processen beslutade vi om att anonymisera det behandlingshem som våra 

deltagare arbetar på. Detta gjordes för att minska risken för att utomstående ska kunna 

identifiera eller urskilja de personer som deltagit. Inte heller har vi beskrivit 

intervjupersonerna med ålder eller kön eftersom det skulle ha ökat risken för 

intervjupersonerna att känna igen varandra (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13). I stället har vi 

valt att göra en övergripande beskrivning av intervjupersonerna som grupp. Vi valde inte att 

anonymisera Uppsala kommun med anledning av att det finns flera behandlingshem inom 
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kommunen som arbetar med familjebehandling. Däremot valde vi att utesluta huruvida 

behandlingshemmet bedrivs i kommunal eller privat regi. Särskild hänsyn har också tagits till 

att inhämtad information berör barn och familjer som på olika sätt befunnit eller befinner sig i 

en utsatt situation, och att de inte på något sätt får göras identifierbara. Inför intervjuerna 

reflekterade vi också över det faktum att personalen, som visserligen har sekretess gentemot 

oss och allmänheten generellt, ändå kan delge oss uppgifter av etiskt känslig karaktär. I en 

sådan situation har vi ansvar för att hantera detta på ett varsamt sätt.  

 

Slutligen finns nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som inkommer endast får 

användas för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Detta informerades 

intervjupersonerna i vår studie om i informationsbrevet. 
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat. Resultatet presenteras utifrån 

tre övergripande teman: behandlarrollen, beskrivningar av makt och upplevelser av makt. 

Varje tema analyseras sedan i subteman. Analysen sker utifrån Michel Foucaults teori om 

makt och Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati.  

 

5.1 Behandlarrollen 
För att skapa oss en bild av hur behandlarna såg på sin roll som behandlare bad vi dem 

inledningsvis vid intervjutillfället att beskriva sin uppfattning och upplevelse av rollen som 

behandlare. Något senare i intervjun fördes samtalet över till att gälla hjälparrollen. Syftet 

med att inledningsvis be dem beskriva behandlarrollen var för att vi ville få en förståelse för 

hur de identifierade sig i sin yrkesroll. Att föra över samtalet på hjälparrollen gav oss en 

inblick i huruvida de identifierade sig som professionella hjälpare eller inte. I detta avsnitt 

presenteras utdrag från deras skildringar av behandlarrollen utifrån två subteman: att hjälpa 

och att bygga relation.  

 

5.1.1 Att hjälpa  

Vår uppfattning och våra tolkningar av intervjupersonernas beskrivningar av behandlarrollen 

är att samtliga relaterar till att deras roll i mötet med föräldrar på olika sätt är att hjälpa. De 

beskrivningar de ger är alltså att rollen som behandlare har hjälpande karaktär. En person 

säger:  

 

Ja, absolut, ja men det tycker jag faktiskt att man är påfallande ofta, för man är som en extra 

stödperson (...) Sen är det ju rent det praktiska ibland, att man bokar möten, håller i möten. 

Ja men liksom det här stödjande att man liksom utöver det här förändringsarbetet att liksom 

finnas där och ”nu tror jag att det är dags för dig att göra, ta det här steget” eller ”du kan 

prova det här i helgen” eller som ett bollplank men också någon som leder bollandet. Där 

kan jag nog ändå tänka att man är en hjälpare mycket. (IP2) 

 

Här beskriver intervjupersonen att rollen som behandlare är att vara hjälpare i mötet med 

föräldrar och familjer. Hen ger exempel på vilka sätt hen är hjälpare och vad hjälparrollen 
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kan innebära. I intervjupersonens beskrivning framkommer att hjälparrollen kan innebära 

dels att hjälpa till med det praktiska, dels att vara stödjande. Vår tolkning är att den här 

intervjupersonen relaterar till sig själv som hjälpare på ett sätt som majoriteten av 

intervjupersonerna relaterar till sig själv som hjälpare.  

 

Flera behandlare återger alltså beskrivningar av att behandlarrollen innefattar att vara ett stöd 

och en trygghet för familjerna. Behandlarna beskriver också att behandlarens uppgift är att 

göra föräldrarna delaktiga i behandlingsarbetet. Att lyssna, stötta, inge tillit och att skapa 

förtroende beskrivs också vara en del i behandlarrollen. Utifrån dessa beskrivningar är vår 

uppfattning således att de flesta av intervjupersonerna inte verkar visa på en svårighet i att 

tala om behandlarrollen också som en hjälparroll. Till skillnad från den majoritet som 

identifierar sig som hjälpare är det dock ett fåtal personer som inte håller med. En av dessa 

uttrycker:  
 

Ibland kan det kännas lite förmätet, att tänka sig att man är en person som ska hjälpa någon 

annan (...) Mitt uppdrag är att hjälpa andra hjälpa sig själva. (IP4) 
 

Vi tolkar det personen säger som en viss skepsis över att identifiera sig som hjälpare. Det 

råder en tveksamhet till huruvida hen vill tillskriva sig epitetet hjälpare och beskriver istället 

sitt uppdrag utifrån ”att hjälpa andra hjälpa sig själva” (IP4). Det tycks ändå som att 

intervjupersonen kan relatera till begreppet trots att hen upplever det som ”förmätet” att 

tillskriva sig själv det epitetet. En annan intervjuperson uttrycker ”nej asså jag har inte tänkt 

på det, jag har mer sett det som att det här är mitt jobb” (IP6). Detta tyder också på en 

tveksamhet till att relatera sig själv som hjälpare. Den intervjupersonen förklarar att hen 

aldrig reflekterat över behandlarrollen som en hjälparroll utan mer som en yrkesroll. Det kan 

tolkas som ett avståndstagande från att vilja identifiera sig som hjälpare men skulle lika väl 

kunna vara ett uttryck för att hen aldrig reflekterat över det förut. Alternativt kan 

hjälparrollen vara en ny term för personen som därför var svår att förhålla sig till. Vår 

uppfattning är att intervjupersonen inte hade kunskap om begreppet sedan tidigare och 

därmed hade svårt att relatera till hjälparrollen i relation till sin yrkesroll.  

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
25 

En majoritet av intervjupersonerna i vår studie beskrev och relaterade alltså till sig själv som 

hjälpare. Ett fåtal personer uttryckte en viss tveksamhet till det vilket belyser att det bland 

intervjupersonerna inte är helt självklart att relatera till sig själv som hjälpare. Gemensamt för 

samtliga är ändå, oberoende av om de identifierar sig/ tillskriver sig epitetet hjälpare eller 

inte, att de beskriver behandlarrollen utifrån att den har en hjälpande karaktär. Vår tolkning 

av behandlarnas beskrivningar är att alla på olika sätt beskriver sig ha en hjälparroll.  

 

5.1.2 Att bygga relation 

En annan framträdande del i beskrivningarna av behandlarrollen är att rollen som behandlare 

innebär att skapa relation till familjen. Samtliga behandlare belyser vikten av en fungerande 

relation mellan behandlare och familj. På fråga ”vad är viktigt för dig i din roll som 

behandlare?” återges olika beskrivningar. Flera beskriver betydelsen av att behandlaren ska 

vara en trygghet för föräldrarna och att familjen ska kunna lita på att behandlaren vill 

familjens bästa. Att som behandlare hålla vad man lovar samt visa empati och ödmjukhet 

gentemot föräldrarna beskrivs som andra viktiga egenskaper. En tydlig och bra 

kommunikation där det finns en ömsesidig öppenhet och ärlighet beskrivs också som viktigt. 

En intervjuperson säger följande om vikten av en god relation: 

 

Ja, det är helt avgörande. Det går inte att arbeta annars tror jag, och vad ”god” sen betyder, 

det kan man ju diskutera. Man måste ju ha nån typ av tillit annars kan man inte riktigt jobba 

med föräldraarbete om det hela tiden finns en misstro eller… Då är det ju det som är 

föräldraarbetet, att skapa ett förtroende. (IP2) 

  

Här beskriver intervjupersonen en god relation som ”helt avgörande” för 

familjebehandlingen. En god relation beskrivs som en relation i vilken det finns tillit. En 

intervjuperson uttrycker ”tillit är det viktigaste” (IP7). En annan säger:  

 

Det som vi alltid börjar med det är att skapa asså vad ska man säga en förtroendefull 

relation innan man egentligen kan börja med någon form av behandling.  (IP4)  

 

Också detta citat belyser hur förtroendet parterna emellan är en förutsättning för att 

familjebehandlingen ens ska kunna bedrivas. 
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Flera intervjupersoner påpekar vikten av att föräldrarna genom hela behandlingstiden ska 

känna delaktighet i allt som sker. Likaså beskrivs vikten av att föräldrarna upplever att det är 

de som är föräldrar och att behandlingsarbetet inte ska ta ifrån dem den känslan. Det är 

viktigt att föräldrarna känner och upplever att det är de som är föräldrar och som känner sina 

barn bäst. En intervjuperson sätter ord på hur man som behandlare förhoppningsvis kan vara 

”lugn, lyssnande, rådgivande utan att på nått sätt ta ifrån dom sin föräldraroll” (IP8). Flera 

intervjupersoner markerar att de inte vill frånta föräldrarna deras föräldraroll och 

understryker behovet av att visa förståelse för föräldrarna. En intervjuperson beskriver vikten 

av ”förståelse för att föräldern är vårdnadshavare och vill sitt barns bästa” (IP10). Ett 

liknande resonemang återfinns i en annan intervjupersons berättelse om vikten av att 

föräldrarna känner sig delaktiga i behandlingen och i beslut rörande deras barn. 

Intervjupersonen fortsätter med att beskriva att behandlaren aldrig får vara dömande utan 

måste ha ”en väldigt stor förståelse till att livet inte alltid är så lätt” (IP5). Ovan nämnda 

komponenter beskrivs som viktiga för att relationen mellan behandlare och föräldrar och 

behandlingsarbetet ska fungera så bra som möjligt.  

 

Behandlarna beskriver alltså att en viktig uppgift i behandlarrollen är att bygga relation med 

familjen. Samtliga tar upp vikten av en god relation mellan föräldrar och behandlare som en 

förutsättning för ett framgångsrikt behandlingsarbete. I enlighet med tidigare forskning 

(Statham, 2000; Löwenborg & Sjöblom, 2009; Kim Berg, 1991; Thompson et al. 2007) tycks 

alltså behandlarna uppleva relationen som en särskilt viktig komponent för 

behandlingsarbetets utfall.  

 

5.2 Beskrivningar av makt  
För att samtala om makt bad vi behandlarna att kommentera följande citat från Greta Marie 

Skaus bok Mellan makt och hjälp: om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare: 

”För att kunna hjälpa är det nödvändigt att ha viss makt” (Skau, 2007, s.13). De citat vi i 

kommande avsnitt valt att ta med är utdrag från de samtal som följde utifrån citatet. Citatet 

kan vara värdefullt att känna till för att förstå i vilken kontext samtalen fördes. Vi vill i det 

här avsnittet synliggöra olika beskrivningar och definitioner av makt som intervjupersonerna 

skildrar i sina berättelser. I det här temat väljer vi att presentera det vi tolkar som mer 

generella beskrivningar om makt i behandlarnas utsagor. Avsnittet är indelat i tre 
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underavsnitt efter de tre subteman vi funnit i deras beskrivningar av makt: Makt som kunskap, 

makt som hjälpmedel och makt i växelspel.  

 

5.2.1 Makt som kunskap 

Några intervjupersoner uttrycker att makt kan vara den kunskap och de erfarenheter som man 

som behandlare besitter. En intervjuperson säger: 

 

För att kunna hjälpa så måste man ha förutsättningar för att just kunna hjälpa. Annars blir 

det ingen hjälp. Så makten kan ju vara att man faktiskt besitter en erfarenhet eller kunskap 

som man är villig att dela med sig utav. (IP8) 

 

Här beskriver intervjupersonen hur kunskap och erfarenheter är en förutsättning för att kunna 

hjälpa och att besitta denna kunskap eller erfarenhet också innebär att besitta makt. Vi tolkar 

att kunskaper och erfarenheter i denna mening också kan beskrivas som något 

eftersträvansvärt, eftersom det beskrivs som en förutsättning för att kunna hjälpa. Foucault 

menar att kunskap alltid är kopplat till makt och att det är makten som ”producerar vetande” 

(Foucault, 1975/2003, s.33). Även om intervjupersonen inte medvetet strävar efter mer makt i 

form av kunskap är vår tolkning av Foucault att det ändå är vad som sker, eftersom makt och 

kunskap inte kan göras oberoende av varandra. Det här exemplet synliggör också hur makt 

kan vara ”inbäddat” i en god vilja, som i det här fallet innebär att behandlaren vill hjälpa.  

 

Andra intervjupersoner beskriver makt som kunskap om kunskapen används i syfte att hjälpa 

föräldrarna. En intervjuperson förklarar hur makt kan vara ”möjlighet och förmåga att driva 

igenom förändringen” (IP9). Hen beskriver hur makt kan vara olika kunskapsnivåer och 

relaterar till relationen mellan behandlare och föräldrar, där behandlaren kan behöva 

kunskaper om sådant föräldrarna inte förmår göra på egen hand. Utifrån vår tolkning av 

intervjun markerar intervjupersonen tveklöst ett sådant maktförhållande som positivt och 

tillägger att ”kunskaper är oftast makt” (IP9). Det ska tilläggas att hen uttryckligen säger att 

det beror på hur man väljer att definiera makt. Intervjupersonen målar ut resonemanget något 

ytterligare och beskriver att makten är positiv om det handlar om att ha makt och möjlighet 

att genomdriva någonting. En annan intervjuperson talar också om en slags kunskapsbank 

som kan behövas i arbete med människor: ”som behandlare är det bra om man har en 
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verktygslåda som man kan hämta olika teorier och metoder ifrån” (IP4). Senare i intervjun 

betonar intervjupersonen hur makten kan vara både positiv och negativ. Hen framhåller hur 

makten är positiv om man har kunskap att hantera svåra situationer medan den är negativ om 

den används fel. Också denna behandlare betonar att det beror på hur makt definieras. Hen 

beskriver att makt kan vara positiv om det innebär att man som behandlare har kunskap om 

olika samhällsorgan och institutioner i samhället, till vilka man kan lotsa klienter för att de 

ska få den hjälp de har rätt till. Dessa intervjupersoner beskriver alltså makt som någonting 

positivt om det leder till hjälp för en annan människa. Det är en beskrivning av relationen 

mellan makt och kunskap som vi tolkar som positiv. I intervjuerna kan vi urskilja hur 

intervjupersonerna beskriver makt i form av kunskap i positiva termer. Att behandlarna har 

kunskaper om behandling, teorier och olika metoder beskrivs som en förutsättning för att 

behandlingsarbetet ska bli bra och gynnsamt för de som genomgår behandlingen. Vi tolkar 

dessa beskrivningar av kunskap som fördelaktig eftersom det är en kunskap behandlarna 

beskriver att de kan ”ge vidare” till föräldrarna och familjerna i behandlingsarbetet.  

 

En annan beskrivning av kunskap, vilken vi ser som mer problematisk i sammanhanget, är 

den kunskap som behandlarna beskriver men som de inte är lika medvetna om att de besitter. 

En behandlare säger: 

 

Men att liksom visa väldigt tydligt att ”såhär jobbar vi och det är såhär det funkar för ditt 

barns bästa”. (IP6) 
 

I det här citatet beskriver behandlaren hur hen har en uppfattning om vad som är barnets 

bästa. I det kan en mer ”osynlig” makt i form av kunskap urskiljas. I citatet framgår att 

behandlaren har en uppfattning av vad som är barnets bästa och att denna uppfattning skiljer 

sig från föräldrarnas. Det skulle kunna tolkas som att behandlaren genom sin kunskap och 

erfarenhet anser sig ha vetskap eller kännedom om vad som faktiskt är barnets bästa. Att 

behandlaren utifrån sin profession har makten att uttala vad som är barnets bästa. Det är en 

beskrivning där behandlarens åsikter väger tyngre än föräldrarnas åsikter. Även om 

behandlaren inte bokstavligen uttrycker det, kan man urskilja att behandlarens uppfattning 

om vad som är barnets bästa inte går hand i hand med förälderns uppfattning. Viktigt att 

påpeka i det här sammanhanget är dock att det inte framgår varifrån behandlarens tolkning av 
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barnets bästa härstammar. Det skulle kunna vara en personlig uppfattning, 

behandlingshemmets uppfattning eller en uppfattning som socialtjänsten har formulerat i 

uppdraget. Oavsett dess ursprung finns det en kunskap eller vetskap om vad som är barnets 

bästa och enligt Foucault (1975/2003, s.33) bör man alltid ifrågasätta vem eller vilka som har 

haft makten att formulera och definiera det. Enligt Foucaults resonemang finns det en 

föreställning om någonting vi förstår som ”den andre” där ”den andre” är någon som utesluts 

från tillträde till makten/kunskapen och därmed definitionen av vad som i det här fallet är 

”barnets bästa”. Foucault menar alltså att det alltid finns personer som utestängs från att 

uttala sig om vad som är kunskap. Utifrån Foucaults uppfattning av makt/kunskap skulle man 

utifrån citatet ovan kunna säga att föräldern i det här sammanhanget utestängts från att 

definiera vad som är barnets bästa.  

 

Som svar på en fråga om det finns svårigheter med behandlingsarbetet svarar en behandlare 

”det är väl om vi har olika syn på vad som är bäst för ett barn” (IP2). Det kan tolkas som att 

vissa föräldrar har både möjlighet och förmåga att uttrycka en form av motstånd genom att 

motsätta sig de professionellas syn på vad som är barnets bästa. Att behandlaren svarar detta 

på fråga om när behandlingsarbetet är svårt tyder på att hen upplever en sådan typ av 

motstånd som en försvårande faktor i behandlingsarbetet. Utifrån behandlarnas utsagor tycks 

det alltså finnas några som tydligt kan beskriva hur de anser att deras kunskap och 

erfarenheter utgör en makt som de har i relation till föräldrarna eller familjerna. En annan 

skildring av makt som kunskap är istället situationer då behandlarna indirekt beskriver hur de 

har makten att definiera vissa saker, som i det här avsnittet exemplifieras i hur behandlaren 

säger: ”såhär jobbar vi och det är såhär det funkar för ditt barns bästa” (IP6). 

 

5.2.2 Makt som verktyg 

En annan beskrivning av makt som framkommer i en minoritet av behandlarnas skildringar är 

beskrivningen av makt som ett verktyg. En intervjuperson säger:  

 

Makten innebär att man har verktyg, om man förfogar över verktyg att hjälpa, om liksom 

makten är verktyg att genomföra vissa saker som man har kommit överens om. (IP9) 
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I ovanstående citat beskrivs makt som ett verktyg. Vår tolkning av det behandlaren säger är 

att hen upplever makt som någonting som är möjligt att ”plocka fram” och använda sig av i 

vissa situationer. Det är en beskrivning av makt som skiljer sig från Foucaults uppfattning om 

att makt alltid präglar alla relationer och handlingar. I likhet med ovan nämnda citat beskriver 

en annan intervjuperson hur hen kan använda makt som ett verktyg i en konflikt, i syfte att nå 

en lösning: ”när det ska vara liksom en lösning eller konfliktlösning, när det handlar om att 

hitta lösningar och så vidare då, det är liksom då jag tar fram det här verktyget” (IP6). Även 

här beskrivs makten som någonting man kan välja att använda sig av. Vi tolkar 

intervjupersonernas liknelser av makt som ett verktyg som att behandlarna upplever 

denna form av makt som någonting de aktivt kan välja att använda eller inte. Nedan följer ett 

exempel på en situation då en behandlare beskriver sig ha makt:  

 

Det är svårt ibland tycker jag att vara mellan föräldrarna och barnet för där har man ju 

också en makt. Om ett barn har berättat nånting, ska man berätta det för föräldrarna eller 

inte? För där kommer ju dom bli besvikna om dom inte får reda på vissa saker. Men man kan 

ju inte heller svika förtroendet mot barnet, men man vill ju fortsätta ha en god relation så det 

blir väldigt, där kan jag nog tycka det oftast kan vara ganska svårt. (IP1) 

  

Här beskriver behandlaren en situation då hen upplever att hen har makt samt svårigheten det 

medför. Vi tolkar det hen beskriver som ett exempel på att makt i familjebehandling kan vara 

att besitta information om olika parter i en familj, där hen också kan avgöra vilken 

information som ska nå vilka parter. I citatet kan man urskilja en beskrivning av att 

behandlarrollen i familjebehandling ibland innefattar ett handlingsutrymme eftersom 

behandlaren kan välja vilken information om exempelvis barnet som ska delges föräldrarna 

eller inte. Viktigt att berätta är dock att behandlaren också beskriver en medvetenhet om att 

det såklart finns viss information som hen är skyldig att berätta. Det hen ovan beskriver är ett 

dilemma som kan uppstå i situationer då det inte är självklart vilken information som ska 

delges. Vår uppfattning utifrån det hen beskriver är att behandlaren ibland kan uppleva en 

svårighet i att vara ”länken” mellan förälder och barn. Det som då kan uppstå är ett dilemma 

som kan påverka förtroendet mellan behandlare och förälder, eller mellan behandlare och 

barn. Att delge informationen kan leda till att barnets förtroende till behandlaren skadas 

samtidigt som föräldrarna ska göras delaktiga och har rätt till att få reda på sådant som rör 
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barnet. Ett liknande dilemma kan uppstå om behandlaren får del av sådan information som 

hen misstänker att föräldrarna inte skulle gynnas av att få veta. Behandlaren beskriver då hur 

hen kan välja att ”skydda” föräldrarna genom att inte delge information. Det här är ett 

konkret exempel på en situation där behandlaren kan uppleva sig ha möjligheten att utöva 

makt eller inte. Det är en makt som i det här exemplet utgörs av en makt att avgöra vilken 

information som ska nå vilka parter. Vi tolkar det som att behandlaren i sådana situationer 

behöver göra en bedömning av vilka handlingsalternativ som mest gynnar relationen till både 

föräldrarna och barnet. Det är en balansgång mellan att upprätthålla barnets förtroende 

samtidigt som en god relation till föräldrarna ska skapas och bibehållas. På samma sätt kan 

föräldrarna välja att undanhålla viss information för behandlaren vilket också kan tolkas som 

ett sätt att utöva makt. 

 

Intressant i den här kontexten är att dilemmat inte rör det faktum att behandlaren ska 

balansera byråkratins intressen mot klientens intresse på det sätt som Lipsky (1980) beskriver 

att gräsrotsbyråkraten måste göra. Istället rör balansgången barnen och föräldrarna och 

svårigheten som kan uppstå i familjebehandling där en behandlare ska bygga relation med 

olika parter i en familj. Makt beskrivs i den här situationen som någonting som förutsätter ett 

”aktivt val”. Det är en syn på makt som inte sammanfaller med Foucaults syn på makt, som 

framhåller makt som något ständigt närvarande i alla relationer. Gemensamt bland de som 

beskriver makt som ett verktyg är att de senare i intervjuerna återkommer till makt och att de 

då beskriver det som någonting som finns överallt. Det tyder på att det råder en viss 

tvetydighet i vad dessa intervjupersoner egentligen anser.  

 

Det är däremot delvis möjligt att sammankoppla Foucaults begrepp disciplin med 

intervjupersonernas ovanstående resonemang. Vår tolkning är att uppfattningen om makt som 

ett verktyg kan förstås som en form av disciplin vilken behandlarna använder för att göra 

föräldrarna medgörliga. Den disciplinen kan, som Foucault (1975/2003, s.138–140) beskriver 

det, vara av mer subtil karaktär och användas som en teknik för att ha makt över en annan 

människa. Utifrån vår uppfattning kan det faktum att en intervjuperson beskriver sig sortera 

ut viss information utgöra ett exempel på en mer subtil form av disciplin gentemot 

föräldrarna. När intervjupersonen beskriver hur hen tvingas förhålla sig till vilken 

information som ska ges till föräldrarna, verkar det vara så att föräldrarna styrs och 
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disciplineras utan att de är medvetna om att viss information undanhålls. Intervjupersonerna 

beskriver sig inte utöva våld eller tvång gentemot föräldrarna, men som Foucault beskriver 

det kan disciplin användas för att utöva makt på ett subtilt sätt (Foucault, 1975/2003, s.138–

140). Vi tolkar den form av disciplin som Foucault beskriver som att behandlaren här utövar 

en ”dold” makt. Samtidigt är det ändå inte helt möjligt att tillämpa Foucaults maktteori då det 

förefaller finnas ett medvetet val hos intervjupersonerna att kunna använda sig av eller lägga 

ifrån sig makten. En av intervjupersonerna beskriver det så här: ”så att om man skulle vilja 

utnyttja det så finns det ju absolut jättestor plats för en maktutövning” (IP1). Foucault tar 

däremot avstånd från det faktum att en person kan inneha eller äga makt.  

 

Utifrån intervjupersonernas egna beskrivningar förefaller det nödvändigt att i vissa situationer 

kunna använda sig av makt som ett verktyg. Vi tolkar det som att makt kan vara en del av 

deras yrkesroll och att det i vissa fall är en nödvändighet för att kunna ge hjälp. Det bör 

återigen betonas att det endast är en minoritet av intervjupersonerna som beskriver makten 

som ett verktyg.  

 

5.2.3 Makt i växelspel  

Förutom beskrivningarna av makt som kunskap eller verktyg återfinns en tredje beskrivning 

av makt:  

 

Jag ser inte makt som att, att det alltid är någon som har makt över någon annan även om det 

är samma två personer. Utan makten skiftar ju (...) Så är det ju föräldrarna som har makt 

över sina barn, i slutändan. Så att vi måste ju alltid ha med dom så att... Ja, makten skiftar 

och säger föräldrarna nånting så ja, då har väl dom makt över mig att: ”Ja men, såhär gör 

vi!” Så jag vet inte. Både och. Jag vet inte vad jag ska säga. (IP3) 
 

I citatet uttrycker intervjupersonen hur makten inte enbart utövas i en riktning utan att makten 

mellan två människor kan skifta. Hen konkretiserar hur det å ena sidan är behandlaren som 

”försöker förmedla någonting” medan det å andra sidan är föräldrarna som har den slutgiltiga 

makten över sina barn och att makten i en situation kan skifta mellan behandlaren och 

föräldrarna från den ena stunden till den andra. Uppfattningen om en sådan växelvis makt, 

som inte endast sker i en specifik riktning, är någonting som Foucault beskriver som 
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relationell makt. Denna beskrivning av makt som växlande mellan två personer går delvis att 

hänföra till Foucaults bild av att makt inte kan innehas eller ägas. Intervjupersonen sätter å 

ena sidan ord på hur makten kan skifta i relationen mellan två parter och på så sätt inte ägs av 

någon. Å andra sidan förefaller det vara föräldern som i slutändan har makt att bestämma 

eftersom insatsen bygger på frivillighet. Vår slutgiltiga tolkning, trots intervjupersonens 

pendlande resonemang, är att intervjupersonen har en uppfattning om att makt i mötet med 

familjer är någonting som hela tiden skiftar parterna emellan på ett sådant sätt som Foucault 

beskriver relationell makt. Vid ett tillfälle kan behandlaren tydligt uppleva sig ha makt, i ett 

annat kan hen uppleva att föräldern är den part med mest makt. 

 

5.3 Upplevelser av makt 
Hittills har vi presenterat teman som synliggör behandlarnas skilda beskrivningar och 

definitioner av makt i mer generella termer. I det här avsnittet kommer vi redogöra för det 

tema som vi valt att benämna upplevelser av makt. I behandlarnas berättelser om makt 

återfinns beskrivningar av makt av mer personlig karaktär och med tydligare koppling till 

specifika händelser i deras yrkesroll. Vi har valt att behandla dessa beskrivningar som ett eget 

tema därför att de säger något om behandlarnas förhållningssätt till makt i olika situationer i 

arbetet med behandling. I vårt material går det att urskilja tre olika beskrivningar av hur 

behandlarna upplever makt. Den första gruppen beskriver sig ta avstånd från att makt behövs 

i behandlarrollen. Den andra gruppen uppvisar en tydlig medvetenhet om att rollen som 

behandlare också innefattar att ha viss makt. En tredje grupp beskriver en bild av maktlöshet i 

behandlarrollen. Bland dessa tre grupper finns flera personer som pendlar mellan att beskriva 

olika upplevelser av makt. Vi kunde därmed också urskilja en ambivalens i flera av 

behandlarnas upplevelser av makt. Det ska tilläggas att de utsagor och skildringar som följer i 

detta avsnitt återigen är utdrag från de samtal som fördes kring Greta Marie Skaus citat ”För 

att kunna hjälpa är det nödvändigt att ha viss makt” (Skau, 2007, s.13). 

 

5.3.1 Avståndstagande 

Ur intervjuerna framkom det att särskilt några intervjupersoner tog avstånd från att behöva 

makt i deras profession. En intervjuperson uttrycker det så här:  
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Alltså utifrån våran roll så tänker jag att man kanske inte behöver ha nån makt (...) Sen 

kanske man behöver ha makt om man jobbar på socialtjänsten, utifrån om nån far illa, om 

man måste kanske kunna plocka ett barn från sin miljö, om det är utsatt för någonting, men... 

Behöver man ha makt här? (IP1) 

 

I citatet ovan tar intervjupersonen avstånd till att makt är någonting som behövs i den 

verksamhet som bedrivs på behandlingshemmet. Senare i intervjun uttrycker 

intervjupersonen dock att det finns utrymme för att utnyttja makt om man som behandlare vill 

göra det. Vi tolkar det som att intervjupersonen främst härleder makt till någonting som 

socialtjänsten förfogar över, men anser också att det går att urskilja en ambivalens i 

intervjupersonens resonemang om huruvida makt behövs i arbetet med familjen eller inte. 

Det faktum att intervjupersonen talar om makt som någonting socialtjänsten förfogar över är 

återkommande i flera intervjuer, där makten hänförs till socialtjänsten som myndighet. För 

flera behandlare kan det urskiljas vara en strategi att hänföra makten till någonting som andra 

har. Ett sätt att ta avstånd från makt är alltså att hänföra makten till socialtjänsten vilket också 

framkommer i följande citat:  

 

Makt betyder att jag har rätt att bestämma över dig (...) och utifrån verksamheten vi jobbar 

på, jag jobbar på just nu, är vi inte helt och hållet maktlösa, men vi har inte fullständig makt 

att bestämma över barnen heller. Jag menar: det är socialtjänsten och föräldrar och vi följer 

deras mandat (...) men i slutet av dagen om jag ska vara ärlig, så har vi inte makt (...) men 

makt har vi säg, möjligtvis under husreglerna (...) Som vuxen tycker man att man har makt, 

man säger till barnen hur dom ska bete sig. (IP7) 

 

Återigen hänförs makten till någonting som socialtjänsten har. I citatet kan också urskiljas 

hur intervjupersonen är ambivalent kring huruvida hen har makt eller inte. Det råder viss 

tveksamhet huruvida behandlaren upplever sig ha makt eller inte. Utsagan ”men i slutet av 

dagen om jag ska vara ärlig, så har vi inte makt” (IP7) tolkar vi som att behandlaren slutligen, 

efter viss eftertanke, landar i att hen inte upplever sig ha makt. Något senare i intervjun 

motsägs det dock då hen säger ”som vuxen tycker man att man har makt, man säger till 

barnen hur dom ska bete sig” (IP7). Det är två uttalanden som vi uppfattar direkt motsäger 

varandra. Denna ambivalens kring huruvida behandlarna beskriver sig ha makt eller inte är 
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återkommande i flera intervjuer. På samma sätt som i exemplet ovan kan samma 

intervjuperson under intervjutillfället pendla mellan att beskriva sig ha makt och samtidigt ta 

avstånd från att hen har makt. 

 

Utifrån de exempel vi belyst tycks det vara enklare för behandlarna att ta avstånd från att 

makten skulle ligga i deras händer. Istället sammanförs förfogandet av makt till någonting 

som socialtjänsten har eller besitter. Den makten framställs i intervjuerna som en ”formell” 

(IP9) eller ”en annan makt” (IP1). Å andra sidan finns det samtidigt en uppfattning om att 

makt existerar. I ett av citaten hänför behandlaren den makt som finns på behandlingshemmet 

och i sin egen roll till de praktiska husregler som finns. Att hänvisa makten till dessa regler är 

också någonting som förekommer i flera intervjuer. Det verkar således vara enklare eller mer 

relaterbart för behandlarna att koppla ihop sitt förfogande av makt till någonting mer konkret, 

så som husreglerna. En annan tolkning kan också vara att det är uttalade och vedertagna 

regler som inte hör ihop med en specifik persons makt, utan snarare kan hänföras till 

institutionen.  

 

Boer & Coady (2007) har i forskning om den sociala barnavården betonat vikten av att den 

professionella i sin yrkesroll måste vara varsam i sin maktutövning. Utifrån vår studie skulle 

detta kunna lyftas fram som en svårighet eftersom en varsamhet i sitt sätt att utöva makt 

förutsätter en förståelse och medvetenhet av att man har makt. Om den medvetenheten inte 

finns eller om man inte kan relatera till att man har makt så blir det också problematiskt att 

reflektera över hur man ska handla för att utöva makten på ett sätt som inte kränker andra. 

 

5.3.2 Medvetenhet  

Det finns alltså flera intervjupersoner som på olika sätt tar avstånd från makt. Samtidigt finns 

det intervjupersoner som beskriver sig vara väldigt medvetna om sin makt och som tydligt 

redogör för vilken typ av makt de har och behöver ha i sin roll som behandlare. I samtal om 

behandlarens upplevelse av sin hjälparroll beskriver en intervjuperson:  

 

För vi har ju makt på olika sätt, dels genom att vi är vuxna, dels genom att vi är personal, 

dels för att barnen och familjerna är i den situation dom är. (IP8) 
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I detta citat redogör intervjupersonen på vilka sätt relationen i familjebehandling är 

asymmetrisk. Intervjupersonen beskriver en medvetenhet i att det finns makt ”inbyggd” i 

behandlarrollen och att det därav förekommer en ojämlik maktrelation bara i det faktum att 

hen är personal och att föräldrarna inte är det. På samma sätt beskrivs den ojämlika 

maktpositionen finnas inbyggd i det faktum att behandlaren är vuxen och att barnen är just 

barn. Dessutom beskriver intervjupersonen hur den problematiska situation som familjerna 

befinner sig i påverkar maktbalansen. I citatet beskriver personen att flera olika faktorer 

påverkar maktbalansen. Vi tolkar det som att makt i behandlarrollen är någonting som 

intervjupersonen reflekterat över eller är medveten om sedan tidigare. En annan 

intervjuperson beskriver:  

 

Det är klart att man behöver vara väl medveten. Om jag säger saker så är det som att jag har 

en megafon framför munnen liksom. Det jag säger hörs högt. Jag kan liksom inte slarva med 

orden. (IP2) 

 

I citatet beskriver behandlaren att hen måste vara medveten om på vilka sätt hen uttrycker sig 

och vilka ord som används. Uttrycket ”om jag säger saker så är det som att jag har en 

megafon framför munnen liksom” (IP2) tyder på en medvetenhet om att behandlaren har 

inflytande i relation till familjen. Hen liknar makten vid en megafon och vår tolkning är att 

det hen säger ”väger tyngre” än om någon annan, som inte befinner sig i samma maktposition 

som hen gör, säger det. Citatet visar också på hur språket kan vara ett uttryck för makt och att 

behandlaren i den mellanmänskliga relationen mellan behandlare och familj måste vara 

varsam med hur hen uttrycker sig.  

 

5.3.3 Maktlöshet 

Vid bearbetandet av vårt empiriska material fann vi att några intervjupersoner uttryckte 

maktlöshet i relation till föräldrarna vid samtal om ämnet makt. Vi hade inte förväntat oss att 

behandlare skulle beskriva en brist på makt, vilket det faktiskt var flera intervjupersoner som 

gjorde. Nedan ger en behandlare exempel på en situation där hen kan uppleva sig som 

maktlös: 
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Det kan vara en så enkel sak som att: ”Okej ditt barn kommer vara tillbaka på söndag kväll, 

jättebra”, och sen så ba: ”Nej det gör han inte alls det. Han kommer på tisdag för att ja, nu 

säger jag det”, säger föräldern och då blir det ju... Man försöker att planera och jag kanske 

tycker att ”Det vore ju bra om han kom tillbaka på söndagen för det vore bra om han inte 

missar skolan på måndag”. Men samtidigt så är det ju dom som är föräldrar (...) Då kan man 

ju bli lite maktlös, om man inte får till det här samarbetet som behövs. (IP3) 

 

Intervjupersonen exemplifierar en situation då hen kan uppleva maktlöshet i mötet med 

föräldrar. Av intervjun framgår det dock inte huruvida föräldern i det här fallet varit delaktig i 

planeringen. Vår tolkning av den situation som beskrivs ovan är att förälder och behandlare 

tillsammans gjort en planering som föräldern därefter väljer att bortse ifrån. Enligt 

behandlarens utsaga tycks hen uppleva det som att föräldern bryter mot en överenskommelse 

vilket skapar en känsla av maktlöshet hos behandlaren. Utifrån behandlarens beskrivning 

uppfattar vi det som att det kan uppstå problem om samarbetet mellan behandlare och familj 

inte fungerar på det sätt som behandlaren önskar, och att en sådan situation kan leda till att 

behandlaren upplever sig maktlös, eftersom det i slutänden är föräldern som bestämmer. Med 

Foucaults relationella syn på makt är en individ aldrig helt maktlös. Däremot är makten 

relativ och en person kan i olika situationer ha mer eller mindre makt. Så trots att behandlaren 

i det här fallet benämner känslan som kan uppstå som maktlöshet, är hen enligt Foucaults syn 

på makt inte maktlös. En tolkning av situationen skulle kunna vara att föräldern gör motstånd 

mot behandlaren, någonting som får behandlaren att uppleva sig mer maktlös än i situationer 

då föräldrarna inte gör motstånd i form av att ifrågasätta rådande normer.  

 

I några av intervjuerna frågade vi om behandlarna hade något exempel på situationer när de 

mött motstånd från föräldrarna. I samband med den frågan beskriver en intervjuperson hur 

hen just nu befinner sig i en situation där en förälder gång på gång motsätter sig behandlarens 

planering. Hen beskriver hur föräldern ”lever i förnekelse” och varje gång det uppstår ett 

problem väljer föräldern att sätta sig emot det behandlaren säger. Intervjupersonen uttrycker:  

 

Och till slut så sa jag ifrån ordentligt att ”det får inte ske, det du nu liksom planerar” och då 

väljer föräldern då liksom att ”jag kommer göra det ändå” (...) Där känner man ju sig 

väldigt maktlös. (IP6)  
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Också den här personen sätter ord på känslan av maktlöshet när en förälder motsätter sig en 

planering. Trots att personen betonar att planeringen ska kvarstå har föräldern det slutgiltiga 

mandatet att bestämma. Intervjupersonen fortsätter måla upp en bild av den maktlöshet som 

uppstår i en sådan situation och beskriver svårigheten som kommer med att inte längre kunna 

”styra en förälder” (IP6). Vi tolkar det som att intervjupersonen här känner maktlöshet när 

hen inte har möjlighet att vara den styrande i behandlingen. Intervjupersonen funderar vidare 

kring avsaknaden av rätt att hindra en förälder och betonar att det inte finns någon 

lagstiftning att luta sig emot. Hen säger: ”och det finns ju ingen lag heller som jag kan luta 

mig tillbaka mot eller någonting” (IP6). I den beskrivningen framgår hur avsaknaden av 

riktlinjer i form av ett lagrum också kan leda till att behandlaren upplever en maktlöshet i sin 

roll som behandlare. 

 

Lipsky menar att gräsrotsbyråkraten har en roll i vilken hen återkommande måste förhålla sig 

till byråkratins krav, samtidigt som hen förväntas möta klientens förväntningar och 

önskningar. Enligt Lipsky (1980) kan detta leda till att gräsrotsbyråkraten upplever sig illojal 

mot någon part, om hen inte lyckas tillmötesgå både byråkratin och klientens krav. Det 

dilemma som behandlarna beskriver i situationer då de upplever sig som maktlösa liknar inte 

det dilemma som gräsrotsbyråkraten upplever. Behandlarna tycks inte brottas med att leva 

upp till byråkratins krav och balansera det gentemot klientens behov. Snarare verkar det 

finnas ett dilemma när behandlare och föräldrar inte har en samsyn på vad som är det bästa i 

en viss situation. Behandlarna beskriver en maktlöshet i att de kan förespråka ett visst 

tankesätt eller en viss planering men att det är lönlöst om inte föräldrarna förespråkar 

detsamma, eftersom det i slutänden är föräldrarna som bestämmer. Kanske kan det dock 

liknas vid dilemmat som gräsrotsbyråkraten behöver förhålla sig till på så sätt att vad 

behandlaren anser vara det bästa kanske är någonting som har sitt ursprung i verksamhetens 

riktlinjer, eller kommer från det som socialtjänsten formulerat som angivna mål för 

behandlingsarbetet. Det skulle följaktligen kunna vara så att behandlarna ändå upplever en 

viss begränsning från byråkratin. Det är emellertid inte någonting vi konkret har kunnat 

urskilja i behandlarnas berättelser.  
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6 Avslutning 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i relation till syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis återges en sammanfattning av resultatet, därefter följer en diskussion av 

studiens resultat i relation till tidigare forskning och teori. Vi för en diskussion av våra 

metodologiska avvägningar innan vi slutligen ger förslag på implikationer för vidare 

forskning och praktik. 

 

6.1 Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att undersöka behandlares syn på sin yrkesroll samt deras 

beskrivningar och upplevelser av makt. Studien ämnade också studera behandlares 

förhållningssätt till att hjälparrollen innefattar en asymmetrisk maktrelation. De 

frågeställningar som låg till grund för studien var: ”Hur beskriver familjebehandlarna sin roll 

som behandlare och hjälpare?”, ”Hur beskriver och upplever behandlarna makt?” och ”Hur 

förhåller de sig till föreställningen om att de som behandlare är hjälpare och samtidigt har 

makt?” Samtliga frågeställningar kom att prägla vår intervjuguide och besvarades i 

resultatavsnittet. På den första frågeställningen återgavs relativt liknande svar kring hur man 

upplevde sin yrkesroll som behandlare, där de flesta beskrev sig kunna identifiera sig som 

hjälpare även om alla inte titulerade sig på ett sådant sätt. När vi bland annat bad 

intervjupersonerna beskriva vad de ansåg vara viktigt i sin roll som behandlare, betonade de 

vikten av en god relation mellan behandlare och föräldrar. Förtroende och tillit beskrevs som 

förutsättningar för att kunna skapa relation och åstadkomma ett bra behandlingsarbete. 

 

För att fånga den andra frågeställningen ”Hur beskriver och upplever behandlarna makt?” 

fick behandlarna kommentera ett citat från Greta Marie Skaus bok Mellan makt och hjälp: om 

det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare. Citatet var ”För att kunna hjälpa är det 

nödvändigt att ha viss makt” (2007, s.13) och ledde oss in på samtalet om makt. 

Behandlarnas beskrivningar av makt visade sig i vår studie vara åtskilliga och 

mångfasetterade. Ur deras beskrivningar valde vi särskilt att lyfta fram tre olika beskrivningar 

av makt, nämligen: makt som kunskap, makt som verktyg och makt i växelspel. Dessa visade 

på att behandlarna definierade makt på olika sätt. I vår studie framkom också skilda 

upplevelser av makt i behandlarrollen. Vissa intervjupersoner distanserade sig från att makt 
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behövs i behandlarrollen. Några visade tvärtemot en medvetenhet om att makt kan vara nära 

förbundet med rollen som behandlare, medan det också fanns de intervjupersoner som 

beskrev en maktlöshet i relation till föräldrarna i behandlingsarbetet. Bland dessa tre grupper 

av intervjupersoner kunde vi också urskilja ett antal personer som uppvisade ambivalens i 

huruvida man ansåg sig ha makt i behandlarrollen eller inte. Sammantaget kan sägas att vårt 

resultat inte kom att visa på en homogen beskrivning eller uppfattning av makt, utan snarare 

en varierad och nyansrik sådan.  

 

I relation till vår tredje frågeställning ”Hur förhåller de sig till föreställningen om att de som 

behandlare är hjälpare och samtidigt har makt?” hade vi för avsikt att undersöka behandlares 

upplevelser av det dilemma som ryms i hjälparrollen dvs. hur behandlare upplever dilemmat 

att vara i en profession som innebär att vara hjälpare och samtidigt ha en överordnad 

maktposition, eftersom behandlarna representerar en verksamhet där det finns en skyldighet 

att följa vissa regler och riktlinjer. Vår tolkning av behandlarnas beskrivningar var att en 

majoritet identifierade sig som hjälpare i sin roll som behandlare, medan ett fåtal beskrev en 

viss skepsis till att vara hjälpare i sin roll som behandlare. På samma sätt gick det att urskilja 

skilda föreställningar om behandlarnas upplevelser av makt. Vissa ansåg sig ha makt i sin roll 

som behandlare, medan andra tog avstånd från det. Eftersom vissa behandlare inte såg sig 

som hjälpare blev det problematiskt att undersöka huruvida de ansåg det vara ett dilemma att 

ha makt i hjälparrollen. På samma sätt var det problematiskt för oss att analysera dilemmat då 

flera behandlare inte relaterade till att de har makt i sin roll som behandlare. Med anledning 

av de olika uppfattningarna som fanns kring hjälparrollen och makt var det svårt att 

undersöka huruvida de som grupp ansåg att hjälparrollen rymmer ett dilemma. Det faktum att 

behandlarna skildrade hjälparrollen och makt på så olika sätt utmynnade i en förståelse för att 

behandlarrollen innefattar andra dilemman än det vi på förhand hade föreställt oss. Vi hade 

föreställt oss att behandlarna skulle relatera till sig själva som hjälpare och att de därför skulle 

kunna samtala om dilemmat med att vara hjälpare och samtidigt ha makt. Istället framkom i 

vår studie att behandlarrollen karaktäriseras av andra dilemman. Dilemmat i rollen som 

behandlare i familjebehandling tycks enligt vår studies resultat snarare rymmas i den 

mellanmänskliga relationen mellan familj och behandlare. I denna mellanmänskliga relation 

ryms dilemman som bland annat innebär en avvägning av hur behandlaren bör agera i olika 

situationer för att upprätthålla eller skapa en god relation till olika parter i familjen som 
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genomgår behandling. Behandlarna beskrev också hur de i relation till föräldrarna i 

behandlingsarbetet ibland kan uppleva maktlöshet. Upplevelsen av maktlöshet beskrevs ofta 

vara sammankopplade till situationer där föräldrar och behandlare saknade en samsyn kring 

vad som är det bästa för familjen i en viss situation. 

 

6.2 Diskussion 
Vår studies resultat sammanfaller delvis med den tidigare forskning vi presenterat på 

området. Särskilt framträdande var behandlarnas betoning av relationens betydelse för 

behandlingens utfall. Samtliga intervjupersoner framhöll vikten av en god relation med 

föräldrarna för att behandlingen skulle kunna nå önskvärda resultat, en bild som 

överensstämmer med den forskning vi presenterat i avsnitt 2.2.  

 

Den tidigare forskning vi presenterat om hjälparrollen särskiljer sig något från vår studies 

resultat. Den forskning vi redovisat utgår främst från socialarbetaren som myndighetsperson 

och det dilemma som förefaller finnas i att ha en maktposition som myndighetsperson i 

relation till en klient. Vår studie har utgått från behandlare på ett behandlingshem som arbetar 

med familjer, i vilken behandlarna inte har en myndighetsutövande befattning. Vår 

bedömning utifrån denna studie är att behandlarna inte beskrev samma typ av dilemma som 

den socialarbetare som arbetar på myndighet upplever enligt tidigare forskning (Järvinen, 

2006). Inte heller sammanfaller behandlarnas beskrivningar med det dilemma som Lipsky 

beskriver i sin teori om gräsrotsbyråkraten. Behandlarna beskrev andra former av dilemman, 

av annan karaktär än det dilemma som gräsrotsbyråkraten behöver handskas med i sin roll. 

Utifrån vår studie är således vår uppfattning att behandlarna inte upplever sig ”begränsade” 

av byråkratin på det sätt som framkommer i tidigare forskning och inte heller av Lipskys teori 

om gräsrotsbyråkraten. Istället tycks behandlarna uppleva begränsningar när relationen med 

föräldrarna inte fungerar så bra som de önskar.  

 

Vissa av intervjupersonerna i vår studie beskriver en syn på makt i likhet med den relationella 

makt som Foucault har formulerat dvs. att makt finns överallt i alla relationer. Andra liknar 

makt mer vid ett verktyg man kan välja att använda i vissa situationer, en syn som inte 

överensstämmer med Foucaults förståelse av maktbegreppet. Sammantaget kan sägas att 

intervjupersonernas beskrivningar av makt är långt ifrån homogen. En utmärkande tendens i 
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vårt resultat är dock att intervjupersonerna förefaller ha lättare för att beskriva makt i 

konkreta former som exemplet med husreglerna. Den mer subtila form av makt som Foucault 

beskriver är det färre som reflekterar kring vilket kan förklaras med att den är svårare att 

identifiera. Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati visade sig under analysprocessen vara mindre 

användbar som ett teoretiskt verktyg och användes mindre frekvent än Foucaults teori om 

makt. En annan teori hade kanske kunnat bidra med andra infallsvinklar på det vi avsåg att 

studera. Trots detta ansåg vi utifrån vår studies syfte att de teorier vi valde att använda oss av 

i analysen gav intressanta infallsvinklar på det vi ämnade att undersöka. Ett alternativ hade 

varit att jämföra Foucaults maktteori med andra teorier om makt. Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkraten gav oss ett analytiskt verktyg för att förstå vilka dilemman och/eller 

konflikter en socialarbetare kan uppleva i sin profession. 

 

Våra metodologiska val gjorde det möjligt för oss att undersöka behandlares upplevelser och 

beskrivningar av makt utifrån vårt formulerade syfte. Valet av en kvalitativ ansats gör att den 

här studiens resultat inte kan generaliseras på en större grupp. Vi anser ändå att vår studies 

resultat bidrar med förståelse och kunskap kring hur behandlare kan uppleva makt och 

hjälparrollen. Att använda intervju som metod var bra då det gav oss möjligheter att få en 

inblick i behandlarnas enskilda uppfattningar och upplevelser. Fokusgrupper hade kunnat 

användas och hade eventuellt kunnat leda till ännu tydligare distinktioner mellan 

behandlarnas uppfattningar om makt. Med tanke på att ämnet makt kan uppfattas som ett 

relativt ”laddat” begrepp och fenomen ansåg vi det mest lämpligt att hålla enskilda intervjuer. 

I intervjuerna framkom att intervjupersonerna var mer eller mindre bekväma eller vana vid att 

samtala om makt. Den ambivalens som vi kunnat urskilja i vårt resultat kan vara en följd av 

deras ovana att samtala kring ämnet. Det kan också vara ett tecken på att de inte är helt säkra 

på hur de förhåller sig till makt eller hur de bör förhålla sig till det.  

 

Den intervjuguide vi utformade och använde oss av vid intervjutillfällena fångade många 

intressanta aspekter och skapade goda förutsättningar för behandlarna att samtala om de 

teman vi avsåg att bearbeta under intervjun. Den semistrukturerade intervjuformen rymde en 

flexibilitet som gjorde att intervjupersonerna tilläts tala relativt fritt. Vårt val att använda oss 

av ett citat från en författare i intervjuguiden kan dock diskuteras. Det citat vi valde att ha 

med för att inleda samtalet om makt var ”för att kunna hjälpa är det nödvändigt att ha viss 
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makt” (Skau, 2007, s.13). Det faktum att intervjupersonerna fick kommentera ett citat på 

detta sätt för att samtala om makt som en företeelse är värt att kritiskt reflektera över. Kan 

citatet ha påverkat intervjupersonerna att svara i en viss riktning? Trots att det finns en viss 

risk för att citatet påverkade intervjupersonerna att svara på ett visst sätt, anser vi att det var 

ett lämpligt sätt att inleda samtalet om makt. Citatet väckte tankar och reaktioner som fick 

intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser om makt i behandlarrollen. Då citatet 

innefattar såväl hjälp- som maktdimensionen ledde det också till att behandlarna fick relatera 

och ta ställning till relationen mellan makt och hjälp. Vi är också medvetna om att 

intervjuguidens frågor om arbetet med familjebehandling kunde gjorts tydligare. Kanske 

kunde det funnits en mer markant avgränsning i vad vi avsåg att undersöka när vi bad 

intervjupersonerna tala om arbetet med familjen. Med resultatet i våra händer är vår 

uppfattning dock att intervjuguiden bidrog till ett omfångsrikt resultat av hur makt beskrivs 

och upplevs i professionen. 

 

Inom socialt arbete, som är ett fält där professionella kan ha olika utbildningsbakgrunder och 

ändå jobba inom samma verksamhet, kan det vara värdefullt att reflektera över vilka 

konsekvenser skilda uppfattningar om olika företeelser kan få för klienterna. Som ett resultat 

av vår studie ser vi att det bland de behandlare vi intervjuade fanns olika förförståelser av och 

kunskaper om makt. Det skulle kunna bero på att uppfattningar och föreställningar om makt 

behandlas på varierande sätt i utbildningar på olika lärosäten. Alternativt att makt inte alls 

behandlas i vissa utbildningar? Detta skulle kunna vara en förklaring till varför behandlarna i 

vår studie gav skilda beskrivningar och upplevelser av makt.  

 

Innan vår studie hade vi en förförståelse om att risken för att missbruka makt minskar i 

samband med att professionella inom socialt arbete blir mer medvetna om den makt de 

besitter. I arbetet med den här studien insåg vi att medvetenhet om makt inte är en självklar 

del av hur en behandlare ser på sin yrkesroll. Vår uppsats bidrar därmed till att belysa den 

komplexitet som kan rymmas i att vara professionell i människobehandlande organisationer. 

Värt att nämna är dock att de behandlare som medverkade i vår studie ändå reflekterade över 

många viktiga faktorer såsom föräldrarnas rätt till att vara föräldrar samt deras 

självbestämmande och integritet. Med andra ord uppfattar vi det ändå som att samtliga 

behandlare kritiskt reflekterade över sitt bemötande gentemot familjer, även om de i olika 
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hög utsträckning var medvetna om sin maktposition. Att ta avstånd från makt eller uppleva 

sig maktlös i relation till familjer behöver således inte innebära att man har ett sämre 

bemötande. Det torde dock finnas ett värde i att som professionell reflektera kring sin 

uppfattning av makt. Uppfattar jag makt som ett verktyg eller ser jag på makt som något som 

präglar alla relationer? Anser jag att jag har makt och hur bör jag i sådana fall förhålla mig till 

det i mötet med människor? I relation till vår studie anser vi inte att det finns några 

behandlare som har rätt eller fel uppfattning om vad makt är. Det viktigaste är inte att söka ett 

”rätt” förhållningssätt till makt, utan att reflektionen faktiskt förs och att professionella ges 

utrymme att kritiskt granska sin egen yrkesroll och yrkesutövning.  

 

Den praktiska implikation vi förespråkar i relation till vår studies resultat blir således att 

möjliggöra för fler diskussioner om makt i såväl utbildningar som olika verksamheter inom 

verksamhetsfältet socialt arbete. I dessa samtal bör man dessutom behandla makt i relation till 

olika institutioner och verksamheter samt uppmuntra till att på ett självkritiskt sätt reflektera 

över sin yrkesroll och yrkesutövning. Att reflektera över att makt kan ta sig uttryck på olika 

sätt i olika verksamheter kan vara värdefullt och bidra till en ökad förståelse för att relationen 

mellan makt och hjälp kan upplevas olika beroende på verksamhetens karaktär. Kanske 

skulle det också leda till en ökad medvetenhet kring den komplexitet som tycks rymma i 

hjälparrollen.  

 

I den här studien har vi förhoppningsvis bidragit till en ökad kunskap om hur behandlare på 

ett behandlingshem beskriver och upplever makt i arbetet med familjer som genomgår 

behandling. Vår uppfattning är att det skulle vara berikande och nödvändigt för verksamheter 

och institutioner inom socialt arbete att regelbundet diskutera makt ur olika perspektiv. 

Därför är vår förhoppning att samtal och reflektioner om makt framöver ska få blomstra på 

olika arbetsplatser och verksamheter inom socialt arbete. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  
Uppsala Universitet          Uppsala 180403 
  
CESAR – Centrum för socialt arbete 
Socionomprogrammet 
 
Hej! 
  
Vi är två socionomstudenter, Linda och Hilda, som nyligen påbörjat vårt examensarbete på 15 
högskolepoäng vid Centrum för socialt arbete på Uppsala Universitet. I examensarbetet studerar vi 
familjebehandling och behandlares upplevelser av sin yrkesroll i kontakt med föräldrar. Studien fokuserar 
på att undersöka behandlares syn på det dilemma som ryms i hjälparrollen, dvs. att behandlare både har en 
hjälparroll och en maktposition gentemot föräldrarna i behandlingen. Upplevs detta som ett dilemma och 
hur kan man hantera det? 
  
Som personal på ett hem för vård eller boende, HVB-hem, i Uppsala kommun är du tillfrågad om att delta 
i studien. Det vore mycket värdefullt för oss att få dina tankar och synpunkter. Deltagandet är naturligtvis 
frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring, välja att avbryta ditt deltagande i studien. Varje 
intervjutillfälle kommer att ta ca 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och det insamlade 
materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kan komma åt det under arbetets gång. 
Materialet kommer att avidentifieras för att ni som deltagare i studien ska kunna vara anonyma. Vid 
intervjutillfället kommer ett särskilt samtycke att inhämtas. 
  
Vi vill återigen påpeka att deltagandet är frivilligt och att du som väljer att delta när som helst kan välja att 
avsluta ditt deltagande. 
  
Vi bifogar ett schema där du som vill delta kan boka in dig på en tid. Vänligen återkom med svar senast 
torsdag 5 april. 
  
Har du frågor? Välkommen att ta kontakt med oss eller vår handledare! 
  
Med vänliga hälsningar 
Linda Dahl och Hilda Söderbladh 
  
Kontaktuppgifter: 
Linda Dahl       Hilda Söderbladh 
Socionomstudent      Socionomstudent 
Telefon: xxxx         Telefon: xxxx 
E-post: xxxxxxx      E-post: xxxxx 
  
Handledare: 
Professor Hedvig Ekerwald 
Telefon: xxxxxx 
E-post: xxxxxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide  
Innan intervjun börjar:  

-   Information om vår studie: syfte, 
-   Informerat samtycke. Konfidentialitet.  
-   Definiera vad vi menar med familjebehandling  

 
Bakgrundsinformation:  
1. Personens ålder, utbildning, yrkestitel, position och ansvarsområde i verksamheten, vad 
man tidigare arbetat med och hur länge. 
 
Mötet med föräldrar/familjebehandling  
2. På vilket sätt jobbar du med familjen till de barn som bor här? Beskriv konkret hur dina 
arbetsuppgifter kan se ut/har sett ut kring familjer. 
3. På vilka sätt jobbar ni med familjen som ett nätverk runt barnet? 
4. Hur utformas behandlingsarbetet? Vilka är delaktiga?  
5. Hur skulle du beskriva att en god relation mellan en behandlare och förälder ser ut?  
 
Behandlarnas beskrivning av sin roll  
6. Hur skulle du beskriva rollen som behandlare?  
7. Vad är viktigt för dig i din roll som behandlare? 
8. Skulle du vilja beskriva några situationer då du som behandlare mött motstånd från 
föräldrarna? Varför tror du det hände? 
 
Hjälparrollen  
9. Vad har ordet hjälpare för innebörd för dig? 
10. Vad innebär det för dig att ha en hjälparroll i mötet med föräldrar?  
 
Makt 
11. ”För att kunna hjälpa är det nödvändigt att ha viss makt” (Skau, 2007) – Vad tänker du 
om det?  
12. Hur definierar du makt? Vilken innebörd har makt för dig? 
13. Hur relaterar du till att du har makt i din roll som behandlare? 
14. Vad tänker du om relationen mellan att ha makt och att vara hjälpare?  
15. Hur ser du på hjälparrollens dilemma, dvs. att du som familjebehandlare både har en 
hjälparroll och en maktposition gentemot familjen i behandlingen? (Hur hanterar du det?) 
 
Avslutande frågor:  
16. Har du något du vill tillägga som vi inte har frågat om?  
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(Exempel på följdfrågor:) 
- Vad menar du med det?  
- På vilket sätt?  
- Kan du förklara? 
- Kan du ge exempel? 
- Vad gjorde du då? 
- Hur kände du då? 
- Kan du berätta mer om det? 
- Varför/varför inte? 
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Bilaga 3: Deklarering 

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Tidigare forskning  

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Teorikapitel  

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %  

 

Metodkapitel  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %  

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1: 40 %  Författare 2: 60 %  

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Diskussionskapitel  

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 % 

 

Bilagor  

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
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Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Skriv under nedan:  

Ort, Datum      Ort, Datum  

_______________________________  _________________________________  

 

Författare 1:      Författare 2:  

_______________________________  _________________________________  

 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  

 


