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Sammanfattning 

Samtalsmöten är en viktig del i människors kontakter med myndigheter. De sätt som dessa 

samtalsmöten sker på kan påverka den enskildes medverkan, kunskaper och utfall från dessa 

möten, på olika sätt.  

Studiens syfte är att analysera och beskriva hur asymmetrier mellan handläggare och klient 

konstrueras i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt handläggarens 

hantering av dessa. 

Genom att använda diskursiv analysmetod analyseras tio audio-inspelade samtalsmöten och 

den samtalsinteraktion som sker i dessa när det gäller handläggarnas biståndsbedömning av så 

väl bistånd för äldre som ekonomiskt bistånd.  

Resultatet visar att det är av vikt att handläggarna är medvetna om de inneboende 

asymmetrierna i dessa samtalsmöten som kommer av deras institutionella karaktär. Detta, då 

handläggaren genom sin hantering av dessa har en stor möjlighet att påverka huruvida 

asymmetrierna förstärks i samtalsmötet och hur det i sin tur påverkar klienten och deras 

relation. Resultatet tyder också på att handläggarens hantering av de olika asymmetrierna som 

framträdde kan äventyra rättssäkerheten för klienten.  

Resultatet lyfter fram betydelsen av att det är handläggarens medvetenhet eller omedvetenhet 

om dessa asymmetrier som är avgörande för hur de hanteras och vad det får för effekter för 

klienten. Studien kan användas för vidare förståelse i praktiska sammanhang om vilka 

kommunikativa asymmetrier som finns mellan handläggare och klient och hur handläggarens 

hantering av dessa påverkar interaktionen och relationen dem emellan, samt det utfall som det 

kan ha för klienten. 

Nyckelord: Samtalsmöten, asymmetrier, interaktion, institutionell, biståndsbedömning. 
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1. Inledning 
Samtalsmöten är en viktig del i människors kontakter med myndigheter av olika slag. De sätt 

som dessa samtalsmöten sker på kan påverka den enskildes medverkan, kunskaper och utfall 

från dessa möten på olika sätt och kan missgynna klienten i mötet med 

myndighetsrepresentanten. I denna studie undersöks samtalsmöten mellan handläggare inom 

socialtjänsten och deras klienter och då med fokus på de asymmetrier som förekommer i 

dessa samtalsmöten. 

Asymmetrier är något som finns naturligt inbyggda i denna typ av samtalsmöten och samtalen 

följer ofta ett visst grundläggande mönster (Hellström Muhli 2003; Hydén 1999; Johansson 

2006). Denna typ av samtal kan därför vara mer komplicerade för klienten än för 

handläggaren, vilket kan missgynna klienten på olika sätt. Detta är problematiskt då samtalen 

är en form av professionell kommunikativ verksamhet, samtidigt som den också ska vara 

klientorienterad och inriktad på klientens behov (Skau 2007). Därutöver, sker samtalen inom 

ramen för en verksamhet inom socialtjänsten, vilket gör att samtalen sker i ett institutionellt 

sammanhang. 

Klientarbetet inom socialt arbete sker i samtalsmöten. I dessa samtalsmöten måste de 

inblandade alltid förhålla sig till de institutionella ramarna som de omges av (Johansson 2006, 

s. 153). Ett institutionellt samtalsmöte kännetecknas enligt Hydén (1999) av tre saker varav 

den första är att samtalsmötet alltid syftar till att uppnå ett mål. I samtalsmötet mellan en 

handläggare och klient inom socialtjänsten är målet ofta att utreda klientens behov av insatser 

och om kraven för att bevilja dessa insatser är uppfyllda. Det andra kännetecknet handlar om 

samtalets uppbyggnad och turtagning vilken Hydén (1999) anser vara förutbestämd på så vis 

att i institutionella samtalsmöten inom socialt arbete är det handläggaren som ställer frågorna 

och klienten svarar. Det tredje kännetecknet innebär att uttalanden och gester från klientens 

sida tolkas på ett specifikt sätt av handläggaren i det institutionella samtalsmötet jämfört med 

hur det skulle tolkas i ett vanligt samtalsmöte. Exempelvis kan tystnad i ett institutionellt 

samtalsmöte tolkas som ett sätt att undanhålla viss information (Hydén 1999). 

Som nämnts kommer det i dessa institutionella samtalsmöten naturligt alltid finnas 

asymmetrier inbyggda. För att kunna hantera dessa asymmetrier och genomföra konstruktiva 

och givande samtalsmöten är det viktigt att handläggare inom socialt arbete är medvetna om 

dessa samt har kunskaper om hur deras hantering av dem kan påverka klienten. Kunskaper om 

asymmetrier i institutionella samtalsmöten är därför essentiellt i det praktiska sociala arbetet 

eftersom dessa har betydelse för hur biståndsbedömningen kommer att gestaltas och uppfattas 

av samtalsparterna. En sådan är asymmetrins betydelse för interaktionen, begripligheten och 

sakinnehållet i samtalen. Detta gäller särskilt känsliga möten så som möten om ekonomiskt 

bistånd och bistånd för äldre människor. Dessa klienter som handläggaren möter är i en sårbar 

och utsatt position. De kan också ha svårigheter att tillvarata sina egna intressen varför 

handläggarens hantering av samtalsmötet blir extra viktig. Det är dessa samtalsmöten och 

asymmetrier i dem samma som undersöks i denna studie. Genom att använda diskursiv 

analysmetod analyseras tio audio-inspelade samtalsmöten och den samtalsinteraktion som 
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sker i dessa när det gäller handläggarnas biståndsbedömning av så väl bistånd för äldre som 

ekonomiskt bistånd. 

1.1 Bakgrund 
Inom socialt arbete består den professionelles arbetsdag till stor del av samtalsmöten med 

människor. Dessa samtalsmöten kan vara av varierande karaktär då det sociala arbetet spänner 

över ett stort fält och därmed återfinns i en mängd olika sammanhang och miljöer. Utöver 

detta påverkar olika metoder och den professionelles personliga egenskaper hur dessa 

samtalsmöten konstrueras (Johansson 2006). Dessa samtalsmöten är i och med den 

professionelles roll som myndighetsperson omgärdade av en rad regler och riktlinjer. Här 

uppstår en asymmetri mellan den professionelle, handläggaren, och klienten som den möter. 

Handläggaren är väl medveten om alla de ramar och regler som styr samtalsmötet medan 

klienten i många fall inte har samma kunskap (Johansson 2006). Här menar vi att en 

asymmetri inför samtalsmötet mellan handläggaren och klienten uppstår och består av deras 

olika kunskapsbas. 

Maktasymmetrin är alltid närvarande i det professionella mötet. Makten kan vara både synlig 

och osynlig. Den synliga makten är den som finns reglerad i lagar, förordningar och regler. 

Den vilar på en ekonomisk, juridisk och ideologisk grund som de flesta människor känner till 

(Swärd & Starrin 2006, s. 250ff). Den osynliga makten däremot beskrivs som något 

handläggaren måste hantera i det dagliga arbetet då den möter klienten. Dessa samtalsmöten 

sker ofta i enrum och handläggaren har ett stort handlingsutrymme att styra hur dessa går till 

och därmed också hur klienten upplever samtalsmötet (Swärd & Starrin 2006, s. 251). En del 

av handläggarens svåra uppgift blir att avgöra hur långt det är möjligt att respektera klientens 

självbestämmande eller när det måste till maktmedel som tvång för klientens bästa. 

Exempelvis då en missbrukare riskerar att ta en överdos men ändå avsäger sig hjälpinsatser. 

Här får handläggaren ett handlingsutrymme mellan de lagar och förordningar som styr arbetet 

samt den faktiska problembilden som den yttrar sig i verkligheten. Häri kan en asymmetri i 

form av en osynlig makt uppstå (Swärd & Starrin 2006).  

När en klient möter handläggaren för ett samtalsmöte är det egentligen inte bara handläggaren 

den möter, utan klienten möter ett institutionellt ramverk som ingår i olika 

välfärdsinstitutioner. Handläggaren är dessa institutioners representant som ska lyckas 

förmedla de insatser som finns att tillgå från systemet för klienten (Järvinen 2002). Klienten 

kommer ofta till handläggaren med ett specifikt problem vilket den önskar hjälp för att lösa. 

Handläggaren måste dock förhålla sig till det institutionella ramverket och tvingas därför 

omdefiniera klientens problem för att det ska bli hanterbart och passa in i ramverket 

(Johansson 2006, s. 157). Klientens problem omvandlas helt enkelt för att passa in i systemets 

regler och rutiner. Mellan klienten och handläggaren framträder det en asymmetri gällande 

klienten och handläggarens olika syften. Klienten ämnar genom samtalsmötet få hjälp med att 

lösa sitt problem, så som den valt att definiera det, medan handläggaren ämnar lösa klientens 

problem utifrån det givna ramverk som den har att förhålla sig till (Järvinen 2002). 

I samtalsmötet är kommunikationen och interaktionen mellan handläggare och klient av 

största vikt. Det är av dessa två komponenter som en fungerande arbetsallians och ett gott 
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samtalsmöte byggs (Hellström Muhli 2003, s. 195). Vidare, är denna kommunikation ojämnt 

balanserad på så vis att klienten har svårare att göra sin röst hörd. Detta beror på förhållandet 

som de institutionella ramarna sätter samt handläggarens agerande. Handläggarens uppgift 

blir därför, förutom att bedöma klientens behov av insatser, att tydliggöra för klienten vad 

dessa institutionella ramar innebär samt att forma klientens behov så att de passar in i 

systemet (Hellström Muhli 2003, s. 196).  För att den professionella ska lyckas utföra denna 

svåra uppgift krävs att denne är medveten om alla ramar och faktorer som han eller hon har att 

förhålla sig till samt, hur dennes hantering av dessa faktiskt inverkar i de samtalsmöten som 

handläggaren deltar i. Denna studie ämnar belysa detta genom att analysera och beskriva 

handläggarens hantering av dessa asymmetrier. 

Genom att använda diskursiv analysmetod analyseras tio audio-inspelade samtalsmöten och 

den samtalsinteraktion som sker i dessa när det gäller handläggarnas biståndsbedömning av så 

väl bistånd för äldre som ekonomiskt bistånd. 

1.1.2 Begreppsdefinition 

För att tydliggöra vad vi menar när vi använder vissa begrepp kommer här en kort 

presentation av några återkommande begrepp som studien bygger på.  

Handläggare 

Med begreppet handläggare avses i denna studie en person som är anställd inom socialtjänsten 

och som arbetar med myndighetsutövning.  

 

Klient 

Det finns många olika begrepp för att benämna personer som kommer i kontakt med 

socialtjänsten, bland annat brukare, kund och klient. I denna studie kommer vi att använda oss 

av begreppet klient. En klient i denna studie är någon som självmant sökt sig till socialtjänsten 

då denne är i behov av någon form av insats. Hellström Muhli (2003) poängterar att det vid 

val av denna typ av begrepp är viktigt att vara medveten om den institutionella kategorisering 

som sker av den hjälpsökande personen. När någon kategoriseras som klient befinner sig den 

automatiskt i en beroendeställning till en överordnad institutionell ordning (Hellström Muhli 

2003, s. 10). 

 

Samtalsmöte 

Med begreppet samtalsmöte avses den empiri som samlats in vilken består av samtalsmöten 

om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd mellan handläggare och klienter. Begreppet 

samtalsmöte har valts då det består av ett möte mellan handläggare och klient där samtalet är 

redskapet. Att använda ordet möte är alltför otydligt, och ordet samtal saknar den struktur som 

ordet möte ofta innefattar. Ordet samtalsmöte visar att det består av ett möte mellan två 

personer där samtalet är i fokus. 

 

Asymmetrier  

I professionella samtalsmöten finns asymmetrier inneboende. Johansson (2006) påpekar att 

det professionella mötet präglas av regler och riktlinjer som båda parter ska förhålla sig till 

vilket skapar en obalans. Klienten möter inte bara en handläggare utan även ett institutionellt 
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system (Johansson 2006, s. 150).  Nedan presenteras asymmetrierna mellan klient och 

handläggare gällande kunskap, syfte och makt och hur dessa avses användas i studien. 

  

Kunskap 

Med begreppet kunskap avses i den här studien obalansen gällande kunskaper mellan 

handläggare och klient. I mötet mellan handläggare och klient har handläggaren mer kunskap 

om samtalsmötets ordning och regler samt handläggningen, medan klienten har mer kunskap 

om sitt problem och hur situationen ser ut från dennes perspektiv (Hellström Muhli 2003, s. 

44). Klienter saknar ofta kunskap om sina rättigheter och det skapar ett avstånd mellan klient 

och handläggare. Detta gör att samtalsmötet mellan handläggare och klient inte blir så 

konstruktivt som det skulle kunna då klienten inte har insikt i exempelvis 

utredningsförfarandet eller hur beslut överklagas (Johansson 2006, s. 158). Obalansen 

gällande kunskaper mellan handläggare och klient blir stärkt av att handläggaren ofta 

misslyckas med att upplysa klienten om dennes rättigheter (Skau 2007, s. 37). I denna studie 

kommer vi att använda oss av begreppet kunskapsasymmetri för att belysa detta i 

samtalsinteraktionen. 

 

Syftet med samtalsmötet 

Syftet för handläggaren i de samtalsmöten som har spelats in för denna studie är att få fram 

underlag för att fatta ett biståndsbeslut. För att handläggaren ska få fram underlaget så måste 

denne styra samtalet på ett sådant sätt att den får svar på de frågor som ligger till grund för 

biståndsbedömningen. Hellström Muhli (2003) pekar på att det institutionella samtalet 

ämnesmässigt är slutet då syftet för samtalet är förutbestämt utifrån vissa problem. 

Handläggaren är den som bedömer vad för uppgifter som behövs för beslut (Hellström Muhli 

2003, s. 45). För klienten kan syftet med samtalsmötet vara något annat än det som 

handläggaren på förhand har bestämt. Asymmetrin mellan handläggarens och klientens olika 

syften i samtalsmötet är något som vi kommer undersöka i denna studie med hjälp av 

begreppet syftesasymmetri.  

 

Makt  

Makt kan definieras på många olika sätt (Skau 2007; Petersson 1991; Franzén 2010; Swärd & 

Starrin 2006). Skau (2007) definierar makt som något som inte behöver utövas för att existera. 

Möjligheten som handläggaren eller klienten har att driva ”sin vilja” igenom är det som makt 

består av. Ibland kan viljorna sammanfalla men många gånger skapar det konflikt (Skau 2007, 

s. 36). Möjligheten att få igenom sin vilja är ojämlik mellan handläggaren och klienten (Skau 

2007). Bakom handläggaren finns en hjälpapparat där bland annat ekonomiska och juridiska 

riktlinjer styr handläggarens arbete. Handläggaren kan bevilja eller avslå en ansökan, utifrån 

dessa riktlinjer som denne ska förhålla sig till. Med hjälp av systemets makt kan handläggaren 

göra det som han eller hon anser bäst. Bedömningen kan i värsta fall vara godtycklig och 

handläggaren får igenom det med hjälp av systemet (Skau 2007). I denna studie avses 

maktasymmetri som den obalans som på förhand är fördelad i relationen mellan klient och 

handläggare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur asymmetrier mellan handläggare 

och klient konstrueras i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt 

handläggarens hantering av dessa. Genom denna studie avser vi att utveckla förståelse och 

kunskaper om samtalsmöten mellan klienter och handläggare och de asymmetrier som finns i 

dessa och hur de hanteras i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd.  

 

Studiens frågeställningar är: 

 

 Hur konstrueras asymmetrin i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt 

bistånd mellan handläggare och klient? 

 På vilket sätt hanterar handläggaren de asymmetrier som framträder i dessa 

samtalsmöten? 

1.3 Disposition 
I studiens andra kapitel sker en presentation av det aktuella forskningsläget. Därpå följer i det 

tredje kapitlet en redogörelse för studiens teoretiska ramverk. Här presenteras de två teorier vi 

ämnar använda oss av som utgångspunkt i analysarbetet och den efterföljande diskussionen 

samt varför vi anser dessa vara relevanta för föreliggande studie. I det fjärde kapitlet kommer 

studiens tillvägagångssätt vad gäller datainsamling samt analysarbete att redovisas. Detta följs 

av en presentation av den valda analysmetoden diskursiv analys. Resultatet kommer att 

presenteras i studiens femte kapitel. I det sjätte och avslutande kapitlet följer en diskussion av 

resultatet som presenterats i föregående kapitel. Resultatet kommer att diskuteras i förhållande 

till metodologiska aspekter, teori, tidigare forskning samt substantiella aspekter. Därefter 

presenteras studiens slutsatser varpå kapitlet avslutas med implikationer för praktiskt socialt 

arbete och förslag på vidare studier. 

  



 6 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som är av relevans för studiens syfte vilket är 

att analysera och beskriva hur asymmetrier mellan handläggare och klient konstrueras i 

samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt handläggarens hantering av 

dessa. Avsikten med presentationen av tidigare forskning är att positionera studien i 

förhållande till det rådande forskningsläget om samtalsmöten mellan handläggare och klient. 

Inledningsvis kommer fokus vara på hur dessa samtalsmöten kan förstås och hur relationen 

mellan handläggare och klient skapas. Därefter följer forskning utifrån socialt arbete och 

makt.  

2.1 Samtalsmötet mellan handläggare och klient 
Hydén (1999) har gjort en översikt av studier vars syfte var att analysera 

biståndsbedömningssamtal och hur den institutionella kontexten påverkar samtalsmötet 

mellan handläggaren och klienten. Enligt Hydén (1999) är det genom samtalsmötet som 

handläggarens och klientens identiteter skapas och tydliggörs och denna process påverkas av 

de institutionella ramarna. Genom denna process skapas personen som möter handläggaren 

till att bli en klient med ett definierat problem. Klienten och handläggaren befinner sig i en 

institutionell kontext där klienten förväntas svara på de frågor som handläggaren ställer. Det 

är handläggaren som bestämmer vad de ska prata om och vilka teman som ska tas upp. För 

handläggaren gäller det att genom samtalet få ut så mycket information som möjligt för att 

veta om klienten är berättigad till den insats som handläggaren ska ta beslut om. Förutom de 

institutionella ramarna som biståndsbedömningssamtal består av finns även en moralisk 

aspekt. Handläggaren kommer att analysera moralen i den information som klienten ger och 

handläggaren blir således inte bara en socialarbetare utan också en moralarbetare. Detta är 

klienten medveten om och denne kommer därmed att berätta sådan information som kan 

komma att påverka handläggarens moraliska uppfattning om klientens leverne och som i sin 

tur kan komma att påverka beslutet (Hydén 1999). 

Hydén (1999) beskriver tre aspekter gällande interaktionen och samtalet mellan klient och 

handläggare. Den första aspekten handlar om hur handläggaren genom samtalet strävar efter 

att kategorisera klienten samt, utröna vad i klientens problematik ligger. Inom den valda 

kategorin förväntas ett visst beteende (Hydén 1999, s. 145).   

Den andra aspekten är på vilket sätt mötet mellan handläggare och klient genomförs. Det kan 

ske genom telefon, skriftligt eller via personligt möte. Vidare dokumenteras alltid klientens 

kontakt med handläggaren. Det skriftliga är ofta byråkratiskt utformat och kan vara svårt att 

läsa för den som inte har den rätta kompetensen då ord och betydelser kan vara 

standardiserade för socialtjänstens bruk (Hydén 1999, s. 146).  

Den tredje aspekten gällande interaktionen mellan handläggaren och klienten är hur och var 

samtalet utspelar sig. Genom att klienten träffar en handläggare innebär det att samtalet 

befinner sig i en institutionell kontext (Hydén 1999, s. 146). Det finns i det institutionella 

samtalet ett flertal faktorer som påverkar hur samtalet mellan klient och handläggare är 

organiserat. Handläggaren har ofta ett tydligt mål med samtalet och söker information från 

klienten utifrån det. Ibland tydliggörs inte det för klienten vilket skapar en hemlig agenda. I 
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det institutionella samtalet är det handläggaren som bestämmer ämne och tema för att på så 

sätt få ut det som handläggaren behöver ur samtalet för att ta ett beslut. Handläggaren har i 

samtalet makt över vad i konversationen som ska göras gällande och på vilket sätt (Hydén 

1999, s. 147-148). 

I Van Nijnattens (2006) studie ”Finding the words: social work from a developmental 

perspective” framgår att samtalet mellan handläggare och klient är något som är viktigt för 

klientens möjlighet att skapa förändring. Författaren anser att det i samtalsmötet är av vikt att 

handläggaren inkluderar klienten och gör denne delaktig för att klienten ska uppleva kontroll 

över sitt liv (Van Nijnatten 2006). Handläggaren måste därför hjälpa klienten till att bli mer 

självständig och hjälpa personen i att använda sin egen kapacitet. I samtalet är det viktigt att 

klienten får känna sig delaktig och i kontroll över sin egen situation. På så sätt utvecklar 

klienten sin egen förmåga. Annars fortsätter den passivitet som klienter kan uppleva. Van 

Nijnatten (2006) menar att det är i den verbala, delaktiga, kommunikationen som handläggare 

och klient kan skapa förändringsprocesser som kan leda till att klienten får kontroll över sitt 

liv. 

Målet för socialt arbete är att stärka den enskilde medborgarens känsla av självständighet samt 

att syfta till att stärka deltagandet för klienten i den sociala processen (Van Nijnatten 2006). 

Van Nijnatten (2006) menar att det sociala arbetet mer och mer mäts i effektivitet och mätbara 

resultat. Idag utgår det sociala arbetet på många håll utifrån ett tekniskt-rationellt perspektiv, 

vilket är problematiskt. Genom det ska klienten passa in i en viss, av organisationen 

förutbestämd mall. Van Ninjatten (2006) menar att det utifrån två aspekter är särskilt 

problematiskt. Det tekniskt-rationella perspektivet gör att klient och handläggare inte får 

möjlighet att utveckla en meningsfull relation där klienten får möjlighet att uttrycka sig, utan 

handläggaren tvingas att hålla en avsiktligt distanserad hållning. Det andra skälet är att 

klienten inte får möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om hur dennes liv ska utvecklas 

och på vilket sätt, utan det är organisationen genom handläggaren som har svaren på vilken 

väg klienten ska ta (Van Nijnatten 2006). 

Rhodes (1978) har analyserat hur relationen mellan klient och handläggare utvecklas under 

deras tre första samtal och utifrån det tittat på hur klient och handläggare intar sina positioner 

och på vilka sätt det utvecklar samtalen och relationen. Relationen mellan klienten och 

handläggaren kan utvecklas på olika sätt, och resultatet av den påverkas av hur väl 

arbetsalliansen fungerar. I sin studie har Rhodes (1978, s. 123) studerat om samtalen har en 

symmetrical eller complementary kommunikation (fritt översatt till symmetrisk och 

komplementär kommunikation). Den symmetriska kommunikationen kännetecknas av 

jämställdhet. Exempel på symmetri i samtalet mellan klient och handläggare är att 

handläggaren frågar om klientens ståndpunkt i en planering för klienten som gjorts upp av 

handläggaren, eller att handläggaren är tydlig inför klienten med syften och tillvägagångssätt 

med samtalet. Den komplementära kommunikationen kännetecknas istället av en ojämlikhet 

där handläggaren befäster en tydlig hierarki (Rhodes 1978). Rhodes (1978) menar att 

handläggaren tar en traditionellt auktoritär position gentemot klienten för att befästa rollerna i 

samtalet. På så sätt hamnar klienten i ett underläge (Rhodes 1978). Vidare menar författaren 

att resultaten av undersökningen visar att handläggare som grupp, i högre grad kommunicerar 
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komplementärt gentemot klienten snarare än symmetriskt. Detta gör handläggaren genom att i 

samtalet befästa sin hierarkiska och auktoritära status. Däremot försöker klienten som grupp 

att i sin tur skapa en symmetrisk kommunikation med sin handläggare för att relationen ska 

bli så jämlik som möjligt. Samtidigt indikerar resultaten att relationen inte behöver förbli 

ojämlik. Om den professionella och klienten kommer bra överens så kan de mycket väl skapa 

en god arbetsallians framöver (Rhodes 1978, s. 126-127). 

Hellström Muhli (2003) studerar i sin avhandling hur institutionell praxis gestaltar sig i 

bedömningssamtal mellan biståndshandläggare och klienter inom det äldreinriktade sociala 

arbetet. Författaren lyfter fram vikten av att handläggaren genom kommunikationen är tydlig 

med samtalsmötets syfte, speciellt då dessa äger rum i klientens hem. Något som enligt 

Hellström Muhli (2003) ytterligare kräver tydlighet från handläggaren gentemot klienten.  

Inom det äldreinriktade sociala arbetet sker behovsbedömningen av klienten ofta i hemmiljön. 

Genom att befinna sig i den miljön anpassar handläggaren sin institutionella arbetsuppgift och 

handlar därefter. På så sätt skapar handläggaren distans till sin myndighetsutövande roll 

(Hellström Muhli 2003, s. 172). Att samtalet sker i den kontexten ställer krav på handläggaren 

gällande tydlighet i kommunikationen med klienten. I det semiinstitutionella samtalet, som ett 

biståndssamtal i hemmiljö utgör, krävs tydliga ramar. Otydlighet i introduktionen kan göra att 

klienten inte blir medveten om vad för syfte samtalet har och vad i samtalet som ligger till 

grund för beslutet och det är först i slutet som klienten kan bli varse om agendan för samtalet 

(Hellström Muhli 2003). 

2.2 Makt i samtalsmötet mellan handläggare och klient 
Hasenfeld (1987) skriver i sin artikel om maktförhållandet mellan handläggare och klient och 

på vilka sätt det synliggörs i samtalet. Maktasymmetrin som finns inneboende i det 

institutionella samtalsmötet är något som handläggare inom socialt arbete hela tiden måste 

förhålla sig till och hantera. Enligt Hasenfeld (1987) behövs det utvecklas tydligare riktlinjer 

för hur detta ska göras för att underlätta handläggarens dubbla roll då denne ska balansera 

arbetet med att hjälpa klienten samtidigt som den ska representera den institutionella 

organisationen och de ramar som den utgår ifrån. Hasenfeld (1987), menar att något som 

sällan påtalas i den praktiska teorin är makten som är inneboende i socialt arbete och 

obalansen av den mellan handläggare och klient. Makt är ett redskap som används av 

handläggare för att forma och hjälpa klienten, bland annat genom att ta beslut om insatser. 

Makten som handläggaren har, är förutbestämd av den organisation handläggaren tillhör. I 

arbetet med klienten följer handläggaren, av organisationen, förutbestämda regler och rutiner 

(Hasenfeld 1987). Även om organisationen och handläggaren har ett maktövertag över 

klienten är inte det något som automatiskt kan komma att missbrukas av den enskilde 

handläggaren. Handläggaren har tydliga riktlinjer och regler att hålla sig till när det kommer 

till kontakten med klienten. Författaren pekar på att de flesta handläggare vill ha en så jämlik 

relation som möjligt och arbetar utifrån det. Han menar dock att det är något som det inom 

socialt arbete behöver utvecklas tydliga riktlinjer kring (Hasenfeld 1987).  

Även Tew (2006) skriver om makten i relationen mellan handläggare och klient. Författaren 

menar att makt ska förstås som något som skapas i relationen mellan två människor, snarare 

än att det finns som ett statiskt ting. Vidare anser författaren att en relation inte bara behöver 
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innebära att det finns en person som saknar makt och en som har makt, utan att verkligheten 

är mer komplex än så. En människa kan inneha olika sorters makt och det visar sig på olika 

sätt (Tew 2006, s. 40-41). Författarens slutsatser är att det finns alltför lite medvetenhet om 

vad makt är och hur den aktualiseras i olika sammanhang inom socialt arbete. Genom att vara 

medveten om att makt kan uttrycka sig på olika sätt i relationerna i en klients liv så kan 

handläggaren stegvis hjälpa klienten att frigöra sig själv från det förtryck som makten kan 

innebära (Tew 2006).   

2.3 Sammanfattning 
Den redovisade litteraturen har på olika sätt studerat interaktionen mellan handläggare och 

klient och genomgången av tidigare forskning visar att området är väl undersökt. Fokus inom 

denna forskning är på den institutionella kontextens betydelse för relationen mellan 

handläggare och klient samt maktaspektens påverkan på densamma. Forskningen visar att 

handläggaren är tydligt styrd av institutionella ramar och att det påverkar dennes 

handlingsutrymme och kommunikation gentemot klienten. Vad gäller maktasymmetrin 

konstaterar tidigare forskning att den alltid finns inbyggd i dessa samtalsmöten men att 

medvetenheten om den är liten och att handläggarna har få riktlinjer att förhålla sig till för att 

underlätta hanteringen av denna asymmetri.   

Något som inte framkommit inom området är studier som fokuserar på handläggarens 

hantering av asymmetrier i samtalsmöten som rör bistånd för äldre samt ekonomiskt bistånd.  

Detta ämnar denna studie undersöka.  

De studier som redovisats ovan har skapat en förståelse kring den institutionella kontextens 

betydelse för samtalsmöten mellan handläggare och klienter. Handläggarna kan spela den 

avgörande rollen för hur dessa samtalsmöten utvecklar sig. Det som framkommit i studierna 

kommer ligga till grund för föreliggande studies analys av asymmetrier i samtalsmöten 

rörande bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt handläggarnas hantering av dessa.  
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3. Teoretisk ram 
Detta kapitel syftar till att presentera det teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån. 

Först kommer en kort presentation av den valda forskningsansatsen socialkonstruktionism. 

Därefter följer ett avsnitt där de två valda teorierna, symbolisk interaktionism samt 

maktperspektivet, presenteras var för sig. Efter att teorierna presenterats ämnar vi redogöra 

för hur de kommer knytas an till studien. 

3.1 Socialkonstruktionism 
Syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur asymmetrier mellan handläggare 

och klient konstrueras i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt 

handläggarens hantering av dessa. Ansatsen är socialkonstruktionism. 

Socialkonstruktionismen utgår ifrån att världen skapas, konstrueras, av människor (Berger & 

Luckmann 1998). Så även alla de begrepp och de innebörder människor tillskriver dem 

(Berger & Luckmann 1998; Hansson 2011, s. 220). Inom ansatsen anses också att sociala 

konstruktioner kan ses som sociala institutioner som är självrefererande. Detta innebär att ett 

begrepps innebörd och hur det används är givet av den sociala konstruktionen och därmed att 

verkligheten bestäms redan vid första användandet av begreppet (Börjesson 2003, s. 48). De 

institutionella samtalsmöten vi ämnar studera är socialt konstruerade och därmed finns redan 

på förhand en överenskommelse mellan handläggaren och klienten vad dessa samtalsmöten 

kan innehålla i form av olika asymmetrier.  

3.2 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism kan användas som ett teoretiskt synsätt genom vilket man önskar 

analysera människan, samhället och dess grupper (Mead 1976). Inom symbolisk 

interaktionism ligger fokus på att förstå skeenden snarare än att kunna förklara och förutsäga 

dem (Trost & Levin 2010, s. 10ff). Individen ses som delaktig i en interaktionsprocess med 

andra människor och genom denna process utvecklas individen till en människa med ett 

medvetande och jag. Jaget som individen utvecklar påverkas också av det som Mead (1976) 

kallar för den generaliserade andre. I den generaliserade andre finns samhällets och sociala 

gruppers attityder och värderingar samlade och dessa förhåller sig individen till i processen 

(Mead 1976). Interaktionsprocessen är nödvändig för att individen ska utvecklas och kommer 

sedan styra hennes beteende (Boglind m.fl. 1973, s. 19). I samtalsmötet mellan handläggaren 

och klienten kommer alltså interaktionen samt den generaliserade andre att styra deras 

respektive beteenden samt hur samtalsmötet utvecklar sig.  

3.2.1 Processer och interaktioner i samtalsmötet 

Den symboliska interaktionismen menar att genom samspel med andra kommer vissa gester 

eller beteenden få en gemensam innebörd för de inblandade. Samspelet blir då som ett 

intersubjektivt meningssystem, alltså en uppsättning symboler och begrepp som har samma 

innebörd för samtliga inblandade. Vidare anser symboliska interaktionister att även 

medvetandet om den egna existensen uppstår på samma sätt, genom det sociala samspelet 

(Boglind 1975). I samtalsmötet mellan handläggare och klient skulle detta kunna innebära att 

uppfattningen klienten har om sig själv och sin existens påverkas genom att den inneboende 

asymmetrin i samtalsmötet gör klienten till en person i behov av hjälp eller stöd. Något som 
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då leder till att klienten får omvärdera bilden av sin egen existens. Likaså kan handläggarens 

bild av sin egen existens påverkas då det är dennes uppgift att styra samtalsmötet efter vissa 

förutbestämda institutionella regler. Därmed har handläggaren av samtalets natur en 

överordnad position gentemot klienten. Något som handläggaren kanske inte uppfattar som 

förenligt med sin egen existens och självuppfattning. 

Social interaktion är något som pågår överallt och hela tiden i samhället och detta är av 

central betydelse inom symbolisk interaktionism. Den största delen av den sociala 

interaktionen utgörs av språket (Trost & Levin 2010). Det är det verktyg människan använder 

för att uttrycka något för sig själv eller för någon annan (Berg & Boglind 1975, s. 73). Enligt 

Berg och Boglind (1975) föds människan in i en redan förutbestämd språkgemenskap som ger 

henne formen och innehållet, dels för medvetandet, dels för omvärlden. Denna 

språkgemenskap existerar före och oberoende varje individ i samhället och kan ses som en 

social institution, alltså ett gemensamt uppfattat regelsystem (Berg & Boglind 1975, s. 81). 

Inom varje språk finns det delkulturer, vilket innebär att grupper med speciella behov och 

erfarenheter utvecklar ett gemensamt språk som lever upp till deras behov. När en grupp i ett 

samhälle utvecklat ett gemensamt, intersubjektivt regelsystem bekräftas detta via språket. 

Sällan ifrågasätter människor sakers förhållande som delas av samhället i stort och på så vis 

upprätthålls den sociala ordningen genom språkets legitimerande och meningsskapande effekt 

(Berg & Boglind 1975, s. 91). Den rollen handläggaren har som professionell under 

samtalsmötet med klienten och det språk som handläggaren använder sig av skulle kunna ses 

som en form av delkultur som utvecklats för den yrkesrollens speciella behov.  

Hur människan agerar gentemot andra i samspel påverkas till stor del av hur denne vill 

uppfattas. Vad handläggaren och klienten väljer att säga under samtalsmötet kommer således 

styras av hur de vill att motparten uppfattar dem. Detta kan vidareutvecklas med hjälp av 

interaktionisten Goffmans (1970) teori om ansiktet. Goffman (1970, s. 11) beskriver hur 

människan i interaktionen med andra visar upp ett ansikte som personen önskar ska förmedla 

de andra deltagarna en viss vilja eller avsikt. Reaktionen som personen får tillbaka från de 

andra deltagarna visar hur de uppfattat ens ansikte och kommer då antingen att bekräfta att 

ens avsikt gått fram eller så har en missuppfattning skett. På samma sätt som deras reaktion på 

det en säger avgör hur ens ansikte uppfattas så kommer den egna reaktion på övriga deltagares 

uttalanden avgöra hur deras ansikte uppfattas (Goffman 1970, s. 11ff).   

Ytterligare en punkt som är av vikt inom den symboliska interaktionismen är begreppet 

definitionen av situationen. Med begreppet menas att om en människa definierar sin situation 

som verklig så blir den också det i sina konsekvenser. Det innebär att människors beteenden 

styrs av hur de uppfattar den situation som de just för tillfället befinner sig i (Trost & Levin 

2010, s. 14). För studien innebär detta att det som framträder i samtalsmötet inte bara 

påverkas av de olika asymmetrierna vi ämnar analysera och beskriva utan också av hur 

handläggaren respektive klienten definierar situationen.  
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3.3 Maktperspektivet 

3.3.1 Bourdieus doxa 

Det finns många olika teorier om makt och en av dessa är Bourdieus (1977) doxa. Bourdieu 

(1977) menar att världen består av olika fält och varje fält innehåller sina egna strukturer, 

logik, maktpositioner, normer och uppfattningar. Detta kallar Bourdieu (1977) för doxa. Det 

sociala system som en doxa utgör skapar ett ojämnt maktförhållande mellan människor. 

Bourdieu menar att det alltid finns de inom doxa som erhåller mer makt än en annan 

(Bourdieu 1977, s. 164). I denna studie kan handläggaren och klienten ses som att de ingår i 

en och samma doxa, där handläggaren är den som är överordnad och alltså har ett övertag i 

frågan om makt.  

3.3.2 Olika maktbegrepp 

Enligt Franzén (2010) går det att se på begreppet makt utifrån olika synvinklar, dels makt som 

något intentionellt, dels makt som något strukturellt och slutligen kan dessa kombineras i 

något som kallas för ett relationellt maktbegrepp. Det intentionella maktbegreppet innebär att 

ett subjekt besitter en förmåga. En person, en grupp eller en organisation som har möjlighet 

att göra något äger makt. Maktkapaciteten varierar beroende på olika omständigheter så som 

subjektets avsikter och mål (Franzén 2010, s. 86ff). När det finns ett bestämt förhållande 

mellan olika parter handlar det istället om det strukturella maktbegreppet. Enligt det 

strukturella maktbegreppet finns det i varje samhälle en strukturerad uppsättning regler och 

normer som styr mellan olika positioner. Detta begrepp behandlar makt som en fråga om 

över- och underordning (Franzén 2010, s. 86ff). Det tredje begreppet, det relationella, 

kombinerar de två tidigare presenterade maktbegreppen. Här ses då det handlande subjektet 

som en aktör som styrs av de bestämda över- och underordningar som råder i samhället 

(Franzén 2010, s. 86ff). I samtalsmötet mellan handläggare och klient kan de båda ses som 

aktörer med möjligheter att påverka utkomsten av samtalsmötet. Dock styrs samtalsmötet av 

en uppsättning normer och regler som skapar en obalans dem emellan. Därför avser vi 

använda oss av det relationella maktbegreppet vid analysen i denna studie. 

3.4 Teoriernas anknytning till studien 
Vi finner dessa två teorier relevanta för det fortsatta analysarbetet i denna studie. Med hjälp 

av de begrepp vi presenterat inom den symboliska interaktionismen ämnar vi analysera och 

beskriva hur asymmetrier konstrueras i samtalsmöten, om bistånd för äldre och ekonomiskt 

bistånd, mellan handläggaren och klienten samt hur handläggaren hanterar dessa. Begreppen 

från den symboliska interaktionismen som valts ut för denna studie fokuserar på språket, 

interaktionen, hur människan agerar för att sända ut rätt bild av sig själv samt hur hon 

definierar sin situation. Dessa anser vi vara användbara för att mer detaljerat kunna beskriva 

handläggaren respektive klientens agerande och i slutändan hur asymmetri konstrueras och 

hanteras i samtalsmötet. Vidare kommer även maktperspektivet att användas och då speciellt 

det relationella maktbegreppet i kombination med doxa för att undersöka och diskutera det 

resultat som framkommer av analysen. Detta då makten alltid är ojämnt fördelad i dessa 

samtalsmöten givet organisationens regler och resurser som handläggaren har till sitt 

förfogande och som i sin tur placerar klienten i underläge. 
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4. Metod 
Detta kapitel syftar till att presentera studiens metod. I kapitlets inledande del presenteras den 

metodologiska ansatsen kvalitativ metod. I delen som följer, presenteras tillvägagångssättet 

för studien gällande datamaterial, urval, transkribering och kodning. Därefter presenteras 

analysmetoden diskursanalys. I kapitlets avslutande del diskuteras etiska överväganden.  

4.1. Metodologisk ansats 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen görs ofta en skillnad mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning (Bryman 2011). Kvalitativ och kvantitativ är två forskningsstrategier 

utifrån vilka forskaren gör sina metodologiska val. Metoderna intar olika förhållningssätt till 

hur den sociala verkligheten skall tolkas och hur data från den samma samlas (Bryman 2011, 

s. 39ff). Kvalitativ forskning studerar den sociala verkligheten och menar att den är i ständig 

förändring och att individen är med och skapar den processen (Bryman 2011).  

I denna studie har tio samtalsmöten mellan handläggare och klient spelats in. Syftet är att 

utifrån det insamlade datamaterialet analysera och beskriva hur asymmetrier mellan 

handläggare och klient konstrueras i samtalsmötet om bistånd för äldre och ekonomiskt 

bistånd samt handläggarens hantering av dessa. Utifrån detta lämpar sig den kvalitativa 

metoden bäst då forskaren försöker förstå den sociala verkligheten och det som händer i den 

(Bryman 2011, s. 362).   

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Datamaterial 

Empirin för denna studie består av tio inspelade samtalsmöten mellan handläggare som 

arbetar med myndighetsutövning på socialtjänsten och deras klienter. De inspelade 

samtalsmötena i den här studien är naturligt förekommande material. Naturligt förekommande 

material innebär att forskaren inte är med och påverkar materialet, som är fallet vid till 

exempel intervjuer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 117). I denna studie spelades 

samtalsmöten in på en diktafon, som sedan transkriberades för att kunna analyseras. Detta då 

det var viktigt att så lite som möjligt påverkade klienten och handläggaren, även om det inte 

går att utesluta helt då vetskapen att samtalsmötet spelas in kan göra att klienten och 

handläggaren hämmas (Bryman 2011, s. 428). När tillvägagångssättet för en studie inbegriper 

fokus på språket är inspelning av samtal i princip obligatoriskt för forskaren. Fördelarna med 

att spela in är att analysen blir noggrant genomförd och omedvetna tolkningar av forskaren 

undviks då man kan kontrollera det som sagts (Bryman 2011, s. 428). 

4.2.2 Urval 

Datamaterialet som används i denna studie har samlats in i en större kommun i mellersta 

Sverige (ca 200 000 invånare).  

 

Kontakt initierades med enheter inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning för 

att på så sätt hitta deltagare till studien. Med myndighetsutövning avses den del av 

socialtjänsten där handläggare utreder en klients behov för att göra en bedömning av klienten 

för att sedan bevilja eller avslå klientens ansökan om insats enligt socialtjänstlagen 
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(2001:453). Klienterna som är aktuella inom enheterna är vuxna, 21 år och äldre, och är både 

män och kvinnor. Åldersavgränsningen har gjorts med hänsyn till etiska aspekter. Barn kan 

inte ta ställning till ett deltagande i en studie på samma sätt som vuxna och de är ofta i en mer 

utsatt situation när de är aktuella hos socialtjänsten. De vuxna som kommer i kontakt med 

handläggarna där biståndssamtal spelats in har kommit dit av egen vilja då de har gjort en 

ansökan om stöd från socialtjänsten. Klienterna som deltagit i studien har fått förfrågan om 

deltagande innan samtalsmötet ägt rum för att på så sätt kunna avgöra om de vill delta eller 

inte. 

 

Praktiskt har tillvägagångssättet varit att enhetscheferna på respektive enhet har kontaktats 

och informerats om studien och dess syfte samt det planerade tillvägagångssättet för att samla 

in datamaterial (bilaga 1). Efter godkännande från enhetschefen har kontakt tagits med 

handläggarna på enheten. De har då blivit tilldelade missivbrev för att sedan välja om de vill 

delta i studien (bilaga 2). De intresserade handläggarna har sedan tagit kontakt för att få 

ytterligare instruktioner. Handläggarna har därefter ansvarat för att göra ett urval av de 

klienter de tror skulle vilja delta i studien. Det har tydliggjorts för handläggaren att studien 

och syftet med den måste presenteras genom att ge klienten det på förhand formulerade 

missivbrevet (bilaga 3). Klienten har sedan gett sitt skriftliga samtycke. Författarna har inte 

varit närvarande utan handläggarna har fått låna en diktafon för att spela in samtalsmötet.  

 

Urvalet för denna studie har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011, s. 194). 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren hittar deltagare till studien genom att använda de 

som för tillfället råkar vara tillgängliga och lättast att få tag på (Bryman 2011, s 194, Jacobsen 

2007, s. 223). För denna studie har kontakt tagits med flera chefer på enheter som arbetar med 

myndighetsutövning och sen valdes informanter utifrån vilka chefer som godkände kontakten 

med handläggarna.  

 

I missivbrevet som enhetschef, handläggare och klient har tagit del av har syftet med studien 

presenterats och på vilket sätt datamaterialet ska samlas in samt att tjugo minuter av 

samtalsmötet spelas in. Detta innebär att hela samtalsmötet mellan handläggare och klient, 

som vanligtvis är ungefär en timme, inte spelats in. Detta avvägande har vi gjort då det blir 

tidskrävande att transkribera ett större material (Bryman 2011, s. 429). Totalt spelades tio 

samtalsmöten in vilket innebär ett sammantaget samtalsdata på 200 minuter. Det har även 

tydliggjorts i missivbrevet för deltagarna att materialet endast används för analysen i denna 

studie.  

 

Det tillkom i början av urvalsprocessen problem då det var svårt att hitta deltagare till studien. 

Det handlade framför allt om att handläggare kände sig skeptiska till syftet med studien då de 

ansåg att det inte skulle gå att se asymmetrier mellan dem och deras klienter. De två enheter 

som avböjde deltagande var enheter inom socialtjänsten som arbetar med klienter med 

missbruk. Kontakten med enheterna initierades eftersom de har möjlighet att använda sig av 

en tvångsvårdslag (lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) vilket skulle vara 

ytterligare en aspekt i asymmetrierna mellan handläggare och klient. Då de avböjde 

deltagande initierades kontakt med enheter som arbetar med vuxna där beslut tas endast 
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utifrån socialtjänstlagen (2001:453). Samtalsmötena har spelats in på två olika enheter, en 

som arbetar med bistånd för äldre samt en enhet för ekonomiskt bistånd. Med bistånd för 

äldre avses bland annat hemtjänst, särskilt boende och ledsagning. Av tio samtalsmöten, 

utspelades två av dem i institutionell miljö, det vill säga, klienten kom till socialtjänsten för 

samtalsmötet, och åtta samtalsmöten var i klientens hemmiljö. I fem av samtalsmötena var en 

eller flera anhöriga till klienten med. I ett av samtalsmötena var en samordnare från 

hemtjänsten med och i ett samtalsmöte en demensvårdsutvecklare. 

4.2.3 Transkribering 

Det finns flera olika metoder att transkribera på. Vad och hur detaljerat något ska 

transkriberas bestäms utifrån forskningssyftet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 84-85). 

Syftet för denna studie har varit att analysera interaktionen i samtalsmöten, detta genom 

diskursanalys. Utifrån det angreppssättet, är det viktigt att transkribera empirin så att det går 

att analysera det som social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 121). Det som 

transkriberas ska sedan tolkas vilket gör att det är viktigt att reflektera kring vilket 

tillvägagångssätt gällande transkriberingen som ska användas (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 84-85). Författarna av föreliggande studie diskuterade grundligt igenom hur noggrant 

transkriberingen skulle ske och vilka transkriptionsnoter som skulle användas. Detta för att 

veta hur och vilka teman som skulle fokuseras på för att fånga det som är viktigt för studien.   

Linell (1994) påpekar vikten av autenticitet vid transkriberingen. Det innebär att det som 

skrivs måste överensstämma med det muntliga, vid transkriberingen ska inte 

skriftspråksgrammatiska egenskaper överföras (Linell 1994). Transkriberingen av 

datamaterialet i denna studie har skett så ordagrant som möjligt för att fånga det autentiska 

samtalet. Detta har gjorts genom att bland annat återge pauser, felsägningar och avbrott. 

Tholander och Thunqvist Cekaite (2009) framhåller att transkriberingsprocessen kan komma 

att påverka kvaliteten av det slutgiltiga datamaterialet. Hade ovan nämnda inte tagits i 

beaktande för denna studie hade risken under transkriberingsprocessen varit att datamaterialet 

som överfördes till text inte var autentiskt nog för att kunna genomföra en diskursanalys.  

De transkriptionsnoter som använts under transkriberingen presenteras nedan (Linell 1994, 

Hellström Muhli 2003). 

Symbol:  Innebörd: 

____ (understrykning)  Används vid betoning av ord   

(.)  Paus kortare än en sekund 

(1) (4)  Längre pauser i sekunder 

(skratt)  

(ohörbart)  När något under inspelningen är ohörbart 

[  Överlappande tal 

=  När yttrande från en person ansluter till det föregående yttrandet 

som fortsätter på nästa rad och som avbryts av en annans yttrande 

4.2.4 Kodning 

Även kodning är en viktig del för kvalitativa analyser (Bryman 2011). Kodningen av 

transkriberingen av den empiri som samlats in ökar förståelsen för den och gör det lättare att 
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göra det teoretiska urvalet. Det är viktigt att läsa igenom materialet flera gånger då det gör att 

man kan se teman och välja ut vilka termer och uttryck som är mest intressanta för analysen 

(Bryman 2011, s. 525ff). Detta är även något som Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

poängterar. De menar att det är viktigt att inte bara titta efter de teman som utgår från den 

teoretiska ramen utan att det är viktigt att vara öppen för nya teman som upptäcks under 

kodandet, detta eftersom teman som från början varit förgivet tagna kommer att förkastas och 

nya att upptäckas (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 121-122). I föreliggande studie har 

det transkriberade materialet kodats utifrån förutbestämda teman samt utifrån nya teman som 

framkom under processen. 

4.3 Analysmetod 
Inledningsvis presenteras studiens analysmetod diskursanalys och mer precist diskursiv 

analys. Därefter följer en redovisning av hur analysprocessen genomfördes.  

4.3.1 Diskursanalys  

Diskursanalys är en metod som hjälper till att förstå hur individen skapar sin verklighet 

genom att analysera språket och hur människor talar om något (Bolander & Fejes 2009, s. 81). 

Diskurserna innebär olika sätt att tala om något och det är språket som konstruerar dessa 

diskurser (Winther Jørgensen & Philips 2000). Diskursanalys analyserar texter för att se hur 

diskurser framträder och används. På så sätt går det att se språkets formgivande och skapande 

kraft (Bolander & Fejes 2009, s. 81). Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att 

diskursanalysen hjälper till att se att språket är strukturerat i mönster och hur det skapas i 

sociala processer.  

 

Denna studie syftar till att analysera asymmetrier mellan handläggare och klient i 

samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd och hur handläggaren hanterar 

dessa. Därför har en diskursiv analys använts för att analysera det transkriberade materialet 

för att på så sätt undersöka hur det i språket skapas asymmetrier i samtalsmöten mellan klient 

och handläggare samt hur handläggaren via språket hanterar dessa.  

4.3.2 Analysprocess 

Analysprocessen har genomförts utifrån studiens syfte som är att analysera asymmetrier i 

samtalsmöten mellan handläggare och klient om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd, 

samt att se hur handläggaren hanterar dessa. Analysen utgår från tre teman som valts utifrån 

de asymmetrier studien avser att analysera. Dessa teman är makt, kunskap och syfte. 

Analysprocessen kommer nedan att presenteras i de olika stegen som den genomfördes.  

Steg 1. De inspelade samtalsmötena transkriberades så ordagrant som möjligt utifrån 

inspelningen. 

Steg 2. Transkriberingen kontrollerades sedan mot det inspelade materialet för att få en så 

ordagrann överföring från tal till skrift som möjligt. Idéer och tankar som dök upp under detta 

steg noterades i marginalen av de transkriberade samtalsmötena. 
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Steg 3. Materialet lästes sedan igenom flera gånger. Detta gjordes med beaktan av de aktuella 

temana i form av makt, syfte och kunskap. I detta steg eftersöktes meningar, ord och längre 

stycken som kunde kopplas till dessa teman. 

Steg 4. Utifrån grupperingar i teman lyftes det som var mest relevant för studiens syfte fram 

och analyserades mer noggrant. Exempel på sådana detaljområden var vad deltagarna sade 

och hur de samtalade.  

Steg 5. Excerpt, det vill säga, korta utdrag ur texten, valdes ut för att illustrera det som 

framkommit under analysprocessen. 

4.4 Etiska överväganden  
Enligt Aspers (2011) kan en vetenskaplig studie inte bedrivas om den inte följer de 

forskningsetiska riktlinjer som råder inom forskarsamhället. Nedan presenteras sex etiska 

huvudkrav enligt Vetenskapsrådet (2002). 

 

För att samhället ska utvecklas och kunskaper och metoder i det förbättras och fördjupas 

krävs det att forskning bedrivs. Därför finns ett krav från samhället och dess medlemmar på 

att forskning bedrivs, detta kallas för forskningskravet (Vetenskapsrådet 2002). Dock, får 

forskningen inte bedrivas på så sätt att individer kommer till skada eller lider psykiska eller 

fysiska men av forskningen. Detta kallas för individsskyddskravet och är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5).  

 

Individskyddskravet finns vidare konkretiserat i fyra mer specifika krav varav det första är 

informationskravet. Det innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om bland 

annat studiens syfte, vad deras deltagande innebär, vad som krävs av dem och att de har rätt 

att avbryta sitt deltagande när som helst under studien (Vetenskapsrådet 2002). I föreliggande 

studie har missivbrev (bilaga 1, 2, 3) skickats till deltagarna där ovanstående delar finns med. 

Missivbrev har tilldelats enhetschef (bilaga 1), handläggare (bilaga 2) och klient (se bilaga 3).  

 

Det andra kravet som bör uppfyllas är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna i studien 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan samtycke 

ges muntligt och/eller skriftligt (Vetenskapsrådet 2002). Missivbrevet som deltagarna för 

denna studie har fått har innehållit en samtyckesblankett. Där har deltagarna, efter att ha läst 

igenom missivbrevet och ställt eventuella frågor, skrivit under med namn, ort och datum att 

de samtycker till ett deltagande i studien.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att alla uppgifter om deltagarna i en 

studie ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att andra inte kan 

ta del av dem. Uppgifterna ska också avidentifieras inför en publicering eller ett 

offentliggörande så att utomstående personer inte kan identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet 

2002, s. 12). Det datamaterial som samlats in för denna studie har avidentifierats på så vis att 

informationen i studien inte kommer gå att härleda till någon enskild person. För att 

ytterligare försäkra att insamlade data presenteras konfidentiellt har namnet på enheterna inte 

presenterats. Kommunen i vilken data samlats in har heller inte namngetts. I det 
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transkriberade materialet har deltagarnas namn fingerats för att ytterligare tillgodose detta 

krav. 

 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet forskaren bör reflektera över i relation till sin 

studie. Kravet innebär att de uppgifter som samlas in om deltagarna endast får användas till 

forskningsändamål. Uppgifterna får inte nyttjas för exempelvis kommersiella syften eller 

användas på ett sådant sätt att det direkt påverkar den enskilde (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). 

Datamaterialet har endast använts för denna studie och har således uppfyllt detta krav.  

 

När det gäller de etiska aspekterna för denna studies genomförande har hänsyn tagits i flera 

avseenden. Före studiens genomförande lades vikt vid att bestämma vilka klienter och 

handläggare som skulle tillfrågas om deltagande i studien. Som tidigare nämnts har endast 

klienter som är aktuella inom vuxensidan av socialtjänsten fått förfrågan om att delta i 

studien. Detta utifrån att det finns en etisk problematik gällande barn och deltagande då de 

kan ha svårare att säga nej samt att de är i en mer utsatt position. Det har även före studiens 

genomförande skrivits tydliga missivbrev för att i så stor utsträckning som möjligt ge 

deltagarna möjlighet att förstå syftet med studien. Bryman (2011) poängterar att det kan vara 

svårt för deltagarna att förstå syftet med deltagande i studien då personer som saknar 

förförståelse för forskning kan ha svårt att veta vad de tackar ja till fullt ut.  

Under studiens genomförande har det i kontakten med handläggaren tydliggjorts att det är av 

största vikt att klienten får tillgång till missivbrevet före deltagande så att denne har tid på sig 

att fundera på om denne vill delta i studien eller inte. Detta är något som inte kontrollerats att 

handläggarna faktiskt gjort. I och med att ansvaret lagts på handläggaren är det möjligt att 

klienten inte fått informationen i god tid för samtalsmötet. Detta är något som kan ses som ett 

oetiskt tillvägagångssätt då det kan ha varit så att klienten inte givits betänketid för sitt 

deltagande. Om klienten tillfrågats först vid tiden för samtalsmötet är risken stor att klienten 

inte säger nej även om det för klienten känns obekvämt att delta i studien. Detta då klienten 

som är på ett biståndsbedömningssamtal hos sin handläggare kanske tror att handläggarens 

uppfattning om klienten kommer att påverkas av klientens inställning till deltagande i studien 

och att det skulle kunna påverka beslutet. Detta kunde ha hanterats genom att det i 

missivbrevet tydligt skrivits att handläggaren skulle ta kontakt med klienten några arbetsdagar 

före den utsatta mötestiden för att klienten på så sätt skulle givits betänketid. 

Den etiska aspekten gällande det faktum att forskaren gör ett intrång i deltagarens privatliv är 

något som Bryman (2011, s. 137) tar upp. Han menar att en deltagares medverkan i en studie, 

mer specifikt i intervjusituation, innebär avkall på privatlivet då forskaren är ute efter 

deltagarens personliga tankar och känslor. Samtidigt menar Bryman (2011, s. 137) att 

deltagaren inte helt ger upp sin rätt till sitt privatliv eftersom deltagaren kan undvika att svara 

på vissa frågor. Detta är något som deltagarna i denna studie inte har haft möjlighet att göra 

på samma sätt. I samtalsmötet med handläggaren, krävs fullständig transparens av privatlivet 

för att göra en rättssäker bedömning av klientens behov. Om klienten inte vill svara på frågor 

som handläggaren har, kan det göra att handläggaren inte kan göra en bedömning. Ur ett etiskt 

perspektiv är detta problem svårt att helt undvika.   
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas de asymmetrier som identifieras i samtalsmöten om bistånd för äldre 

och ekonomiskt bistånd mellan handläggare och klient. Vidare presenteras hur handläggaren 

hanterar dessa asymmetrier. Asymmetrierna kommer att redovisas under separata teman, som 

de kodats under analysarbetet. Dessa teman är syftesasymmetri, maktasymmetri samt 

kunskapsasymmetri. Avslutningsvis redovisas faktorer utöver dessa teman som framkommit 

under analysen men som är av vikt och har en påverkan på samtalsmötet.  

Deltagarna i samtalsexcerpten har anonymiserats genom fingerade namn.  

5.1 Syftesasymmetri i samtalet som en osynlig förutbestämd agenda 
I analysen framkommer att handläggaren sällan presenterar sitt syfte med samtalsmötet för att 

tydliggöra det för klienten. Klienten kan tro att frågor ställs av artighet och inte som en del i 

biståndsbedömningen. Detta innebär att den redan befintliga syftesasymmetrin i samtalsmötet 

förstärks när klienten inte upplyses om handläggarens syfte och därmed är fortsatt ovetandes 

om det under samtalsmötet. Analysen visar att i samtalsmötet kan handläggaren och klienten 

sägas frångå den institutionella agendan och samtala om annat en stund. Det kan vara något 

som klienten har ägnat sig åt under sitt arbetsföra liv, sina barn eller något annat den önskar 

prata om men som inte är relevant för handläggarens biståndsbedömning. Analysen visar att 

den som sedan avgör när det är dags att styra samtalet mot syftet igen är handläggaren. Detta 

gör handläggaren genom att helt enkelt ställa en fråga som återigen söker utreda klientens 

behov av insatser. Detta kan leda till att klienten inte vet varför handläggaren ställer de frågor 

som han eller hon gör och att klienten därmed inte vet att de svar som denne uppger spelar 

roll för den biståndsbedömning som handläggaren ämnar göra. Excerptet nedan exemplifierar 

detta. Deltagarna består av handläggaren, klienten samt en samordnare från hemtjänsten. De 

samtalar om keso och vilka smaker som finns i affärerna; 

 

Samtalsmöte 5 

K Klient 

H Handläggare 

S Samordnare från hemtjänsten 

 

286 K: Vad är det för smak då? 

287 H: Ja det finns både med ananas och chili och allt möjligt 

288 tror jag. 

289 S: Mm 

290 H: Går du till affären här på Ica då? 

 

Excerptet belyser hur handläggaren här, efter en stunds samtal om keso (rad 286, 287 och 

288), styr tillbaka samtalet mot biståndsbedömningen och därmed vill veta huruvida klienten 

klarar av att sköta sina inköp på egen hand (rad 290). Detta innebär att det är handläggaren 

som styr samtalet och sätter ramarna för hur lång tid av samtalet som får upptas av vissa 

saker, som exempelvis småprat. För att handläggaren efter samtalsmötet ska kunna göra en 

bedömning av klientens behov måste denne ha svar på vissa frågor varför handläggaren kan 

känna sig tvingad att avbryta stunder av småprat efter en viss tid. Även i dessa scenarier stärks 
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syftesasymmetrin genom interaktionen till handläggarens fördel då han eller hon får svar på 

sina frågor medan klienten i vissa fall kanske hellre hade velat fortsätta samtala om annat en 

stund.  

 

Ovan presenterades de tendenser som framträtt i analysen vad gäller handläggarnas uteblivna 

försök att presentera samtalsmötets syfte för klienten. De gånger då handläggaren presenterar 

syftet och försäkrar sig om att klienten är införstådd med det, kan det ses som ett försök av 

handläggaren att balansera upp asymmetrierna i samtalsmötet. Dock, framkom i analysen att 

när handläggaren presenterar syftet, gör han eller hon det med utgångspunkt i handläggarens 

syfte med samtalsmötet. Ingen notis tas om klienten och dennes tankar, önskemål och syfte 

med samtalsmötet. Nedan följer ett excerpt från ett samtalsmöte där handläggaren, utan att 

inkludera klienten, tar upp samtalsmötets syfte. I detta samtalsmöte är handläggaren, klienten 

och en samordnare från hemtjänsten närvarande; 

Samtalsmöte 5 

H Handläggare 

K Klient Svea 

S Samordnare Frida 

 

9 H: Mm, (.) juste. Men du Svea vi, jag och Frida vi kom ju hit 

10 idag för att vi vi tänkte att vi skulle gå igenom din hjälp så 

11 att det blir riktigt och och, så att vi gör upp ett schema så 

12 att personalen vet vad dom har och gå efter och det är ju bra 

13 för dig också så att du vet vad det är som gäller och när dom 

14 ska komma och så. För när vi pratade sist då ville ju du ha 

15 hjälp tre gånger om dagen 

 

Genom handläggarens uttalande tydliggörs att samtalsmötets syfte är förutbestämt då denne 

säger att de ska gå igenom klientens hjälp och att ett schema ska göras upp (rad 10, 11 och 

12). Syftet är också bestämt av andra än klienten, nämligen handläggaren, samt samordnaren 

från hemtjänsten. Detta är något som framgår då handläggaren upprepade gånger säger ”vi” 

samt även ”jag och Frida” (rad 9, 10 och 11). På så vis utesluts klienten från att vara delaktig 

då agendan för samtalsmötet sätts. Intressant i excerptet är även handläggarens sätt att 

rättfärdiga denna utestängning av klienten. Detta görs då handläggaren säger ”och det är ju 

bra för dig också så att du vet vad det är som gäller och när dom ska komma och så” (rad 

12). Detta tyder på att handläggaren är medveten om att klienten fråntas sin möjlighet till 

delaktighet och att denne genom sin hantering av det, lyfter fram syftets positiva aspekter för 

klienten.  

5.2 Maktasymmetri i samtalet som en förhandlingsfråga 
Handläggaren har i och med sin roll som institutionell representant makten att bestämma vilka 

ämnen som tas upp under samtalsmötet och när. Detta för att få tydliga svar på specifika 

frågor för att kunna genomföra en adekvat biståndsbedömning och därmed slutligen bevilja 

eller avslå en ansökan om bistånd. Genom att ställa frågor som söker tydliggöra vad det är 

klienten har behov av strävar handläggaren efter att få svar som passar in i den institutionella 

biståndsbedömningsmallen som han eller hon har att rätta sig efter (Hydén 1999). I flera 
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samtalsmöten ställer handläggaren upprepade gånger frågor om samma sak, men formulerar 

om sig inför varje fråga. Detta kan tolkas som ett steg i den process där handläggaren försöker 

omdefiniera klientens behov så att det passar mallen. Excerpten nedan är tagna ur ett 

samtalsmöte där endast klienten och handläggaren är närvarande. Handläggaren ställer 

upprepade frågor om en insats för att klargöra vad det är klienten menar. Emellan dessa turer 

samtalar handläggaren och klienten om annat tills handläggaren återigen styr in samtalet på 

detta ämne; 

Samtalsmöte 1 

H Handläggare 

K Klient 

 

32 H: Men är det en ledsagare för att ta dig till träffpunkter 

33 och så du tänker på? 

34K: Nja de e väl för att vara. Genom att de de e dels för att 

35 när liksom när jag ska åka hemifrån och sen när jag kommer 

36 fram. Men det är ju på så att jag börjar känna mig lite osäker 

37 med i även om man säger även om jag e där jaaa= 

 
51 H: Men de e du tänker att du vill ansöka om ledsagare också? 

52 K: Ja de för jag kommer och bli tvungen att ha de, när jag när 

53 jag åker, för att de e, jag ska till läkare i början av april. 

 

62 H: Mm. De kan ja skriva med men för att de ledsagare då är det 

63 mera specifika aktiviteter. Har du några som du vill ansöka om 

64 att den här dagen i veckan då vill du ha en ledsagare för att 

65 ta dig? 

66 K: Nej ja kan inte låsa upp mig så= 

 

76 H: Mm. För då funderar jag på om om (.)Om du vill avvakta med 

77 den ansökan om ledsagning? För de blir en, den ansöker man om 

78 separat. 

79 K: Ahaa 

80 H: Åh så ansöker man. Hemtjänstbeslutet skriver vi för sig och 

81 så skriver man ledsagningen för sig. 

82 K: A de där ledsagare vill jag ha nu till till de jag behöver. 

 

Excerpten ovan visar hur handläggaren genom att upprepade gånger ta upp samma fråga tar 

makten att bestämma vilket ämne som är relevant att samtala om (rad 32, 51, 62 och 76). 

Handläggaren hanterar här den befintliga maktasymmetrin genom att nyttja sig av den i 

samtalsmötet vilket får till effekt för klienten att dennes behov omformuleras för att bättre 

passa in i den befintliga biståndsbedömningsmallen. 

 

Analysen antyder även att maktasymmetrin kan framträda i samtalsmötet i och med att 

klienten försöker ta över makten. Detta var dock mer ett undantag än regel i den empiri som 

samlats in för denna studie. Excerptet nedan är taget ur samma samtalsmöte som det ovan och 

visar hur klienten tar makten över samtalet;  
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Samtalsmöte 1  

K Klient 

H Handläggare 

 

4 K: Aaa juste hörru du du, nu medans jag kommer ihåg det, 

5 ledsagare måste jag till och ha. 

6 H: Okeej. 

7 K: För du vet jag klarar inte av när jag kommer ensam, jag blir så trött när jag går lite. 

8 H: Aaa. 

  

Här tar klienten tydligt över makten om vad den vill diskutera och söker därmed uppnå sitt 

syfte med samtalsmötet. Detta görs genom att klienten tilltalar handläggaren på ett nedlåtande 

sätt då denne säger ”hörru du du” (rad 4). På så sätt förminskas handläggarens betydelse av 

att vara den som har makten i samtalsmötet. Vidare antyder ”måste jag till och ha” på att 

klienten inte ser insatsen ledsagare som något förhandlingsbart (rad 5). Handläggarens 

respons (rad 6 och 8) på det klienten säger tyder på att denne finner sig i att klienten via detta 

uttalande tar över makten i samtalsmötet.  

I de samtalsmöten där anhöriga är delaktiga och interagerar med klienten och handläggaren, 

visar analysen tendenser på att ett annorlunda samtalsklimat kan ta form jämförelsevis med 

samtalsmöten där endast handläggare och klient närvarar, samt att handläggarna hanterar detta 

på annat sätt. Det som har visat sig i analysen av samtalsmötena är att anhöriga ofta har en 

förmåga att ta över klientens roll och föra klientens talan. Ibland söker handläggaren stöd hos 

klienten för att få det som den anhörige sagt bekräftat eller dementerat av klienten själv. Detta 

kan tolkas som ett försök från handläggaren att på så vis ge klienten en tydligare röst i 

samtalsmötet och grunda sin biståndsbedömning på klientens uppfattning om sin situation. I 

andra samtalsmöten, uppvisar handläggaren inga sådana försök utan nöjer sig med den 

information som den anhörige uppger. I dessa samtalsmöten framträder den befintliga 

maktasymmetrin tydligt då klienten inte får föra sin egen talan och handläggaren bestämmer 

att det räcker med att höra vad den anhörige har att säga. Vidare resulterar detta i att 

handläggarens biståndsbedömning grundar sig på den anhöriges utsagor snarare än klientens 

egna framförda åsikter. Detta skulle kunna vara en tendens som tyder på att handläggaren 

tolkar den anhöriges initiativ till att ta över klientens roll som att klienten ändå inte har något 

att tillföra, att klienten inte är adekvat nog. Därmed resulterar detta i en kategorisering av 

klienten och handläggaren tillåter att anhöriga tar sig tolkningsföreträde. Detta påverkar den 

inbyggda maktasymmetrin i samtalsmötet ytterligare. Excerptet som följer nedan belyser ovan 

förda resonemang. I samtalsmötet är klienten, handläggaren samt anhörig till klienten 

närvarande. Handläggaren ställer här en fråga till klienten men det är den anhörige som 

svarar; 

Samtalsmöte 2 

H Handläggare 

A Anhörig Agnes 

 

117 H: Ja men dom har dom handlat åt dig om du om Agnes inte har 
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118 kunnat och så eller? 

119 A: Ja. Då ringer jag.  

120 H: Då ringer du ja. 

121 A: Då ordnar dom det. 

122 H: Precis. De va de som vi kom överens om. 

123 A: Jo för det. Det har funkat väldigt bra med Attendo så att 

124 det det 

125 H: Det gör det? 

126 A: Ja det gör det. Vi har varit nöjda, eller hur? 

 

Handläggaren ställer i utdraget en fråga riktad till klienten (rad 117) varpå den anhörige 

svarar istället för klienten (rad 119). Det fortsatta samtalet tyder på att handläggaren här 

accepterar att den anhörige tar sig tolkningsföreträde då den fortsättningsvis samtalar med den 

anhörige istället (rad 120, 122 och 125). Handläggarens sätt att hantera detta får till effekt för 

klienten att denne inte tillfrågas om sin uppfattning och på så vis fråntas klienten sin möjlighet 

att själv påverka sin situation.  

 

Under analysen har det framkommit resultat som tyder på att klienten inte alltid förstår vad 

samtalsmötet handlar om. Vidare tyder analysen på att klienten ibland inte förstår att beslutet 

som kommer att fattas, kommer påverka klienten och dennes livssituation. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till varför handläggare väljer att ge anhöriga tolkningsföreträde över 

klientens situation. Dock, är det viktigt att ta reda på varför klienten inte förstår samtalsmötets 

innebörd eller beslutets påverkan på hans eller hennes situation. Beror klientens oförståelse på 

att denne inte är adekvat nog att ta in samtalsmötets betydelse, kanske på grund av sjukdom, 

kan det rättfärdiga varför handläggaren hanterar detta genom att lyssna på anhöriga. Men 

beror oförståelsen på att handläggaren inte varit tydlig nog med samtalsmötets innebörd och 

beslutets betydelse för klienten, borde handläggaren först försäkra sig om att göra detta, innan 

denne lyssnar på anhöriga. Vidare, påverkas maktasymmetrin av hur handläggaren väljer att 

hantera detta. Samtalsexcerptet nedan visar en klient som inte har förstått samtalets innehåll. I 

detta samtalsmöte är klienten, en anhörig samt handläggaren närvarande. Samtalet handlar om 

att klienten eventuellt ska flytta in på särskilt boende;  

 

Samtalsmöte 10 

K Klient 

A Anhörig 

 

530 K: Va skulle jag in på boende? 

531 A: Ska in på allting (handläggare skrattar) Vad är det vi har 

532 pratat om hela tiden då pappa? 

533 K: Ja inte vet jag. 

534 A: Jo, du vad är det du och jag brukar prata om? 

535 K: Jajaja. 

 

Ovan tar handläggaren inget initiativ till att försöka tydliggöra vad de har samtalat om för att 

på så vis försäkra sig om att klienten har förstått. Istället läggs ansvaret av handläggaren över 

på den anhörige som förklarar att det handlar om något som denne och klienten brukar 
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samtala om (rad 531 samt 534). Detta kan tolkas på två olika sätt. Antingen förstärks 

maktasymmetrin här då handläggaren hanterar detta genom att själv inte gå in och tydliggöra 

för klienten vad de samtalat om eller så kan det ses som ett uttryck för att maktasymmetrin 

balanseras upp då klienten blir införstådd med vad det handlar om, trots att det inte är 

handläggaren som är den som förtydligar. Dessa tendenser som framträtt under analysen 

påverkar även rättssäkerheten för klienten. Att ett beslut kan fattas som kommer påverka en 

klient och dennes liv utan att klienten själv förstått vad det handlar om kan starkt ifrågasättas 

ur rättssäkerhetssynpunkt.  

5.3 Kunskapsasymmetri i samtalet som utebliven kommunikation 

Under analysen framkom att handläggarna återkommande använder sig av begrepp som kan 

sägas höra till deras yrkeskategori och fackspråk. Några av begreppen är ärendedragning, 

beslut, utredning, uppföljning, delegation samt gruppledare. När dessa begrepp används görs 

det utan någon presentation eller närmare förklaring för klienten av vad de faktiskt innebär. 

Handläggaren förutsätter på så sätt att klienten förstår begreppens betydelse och att de har 

samma kunskap om dem. Om detta inte stämmer och klienten inte förstått begreppens 

betydelse förstärks kunskapsasymmetrin. Detta förutsatt att klienten själv inte tar initiativ till 

att fråga om begreppens innebörd, vilket inte framkommit i någon del av datamaterialet. I 

excerptet nedan berättar handläggaren hur denne kommer att gå vidare med klientens 

ansökan; 

Samtalsmöte 1 

H Handläggare 

K Klient 

 

117 H: =så då kommer jag ta upp det på, vi kallar det för 

118 ärendedragning, då vi sitter med våran chef eller våra= 

119 K: Aa         

120 H: =gruppledare och så presenterar jag din ansökan och så får 

121 dom ta beslut om det ska beviljas eller avslås. Mm. 

122 K: Men då vet du vad det liksom vad det gäller för mig. 
 

Handläggaren använder sig här av flertalet begrepp som kan vara svåra att förstå för klienten 

(rad 118, 120 samt 121). Detta utan att försäkra sig om att klienten förstått begreppens 

innebörd. Klienten frågar heller inte efter någon utförligare förklaring av dem. Handläggarens 

och klientens agerande kan bero på att de båda strävar efter att leva upp till ett socialt önskvärt 

beteende samt de förväntningar som de har på sig i samtalsmötet. Detta gör de båda genom att 

använda sig av de förväntningar de har på sig själva och motparten via den generaliserade 

andre (Mead 1976). 

 

Ytterligare ett excerpt som tydliggör handläggares hantering av dessa begrepp presenteras 

nedan. I dessa turer berättar handläggaren för klienten vad de ska samtala om; 

 

Samtalsmöte 7 

H Handläggare 

K Klient 
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1 H: Eee och då ska vi ju titta på det här beslutet du har om 

2 kontaktperson. För du träffar ju, är det Lena du träffar? 

3 K: Joo. 

4 H: Är det en gång i veckan? 

5 K: Ja det tror jag. En gång i veckan.  

6 H: Mm.  

7 K: Ibland vi höra på telefon (skratt) ring telefon (ohörbart)  

8 när jag pratar telefon med vänner. Träffar bara en gång i 

9 veckan.  

10 H: Ja. Precis. För att vi tar ju som sagt ett sånt här 

11 myndighetsbeslut då över att du ska få träffa Lena en gång i 

12 veckan. 

13 K: Jahaa. 

14 H: Och då tar vi det på ett år i taget.  
 

Handläggarens intention i utdraget ovan är från början god. Denne söker tydliggöra för 

klienten varför de har detta samtalsmöte (rad 1 och 2). Men i denna syftesförklaring använder 

sig handläggaren av begreppen beslut och myndighetsbeslut vilka klienten kanske inte förstår 

innebörden av (rad 1 och 11). Handläggarens hantering av dessa begrepp kan resultera i att 

kunskapsasymmetrin stärks. Effekten för klienten kan bli att denne inte inser vilka 

konsekvenser den efterföljande biståndsbedömningen samt beslut kan medföra för honom 

eller henne.  

 

Ytterligare en faktor som framträdde under analysen som kan påverka kunskapsasymmetrin 

handlar om det faktum att det är klienten som har mest kunskap om sina problem och därmed 

vilka behov denne har av insatser. Analysen visar få tendenser till att handläggaren 

förutsättningslöst frågar klienten om dennes situation för att ta del av klientens kunskap om 

sig själv. Istället är det vanligare att handläggaren ställer frågor utifrån de insatser som det 

institutionella systemet har att erbjuda. På så vis styr handläggaren klienten så att 

informationen denne ger passar de institutionella ramarna. Detta kan leda till att klientens 

kunskap inte tillvaratas och i slutändan kan det påverka handläggarens biståndsbedömning 

och beslutet denna resulterar i.  

En aspekt som kan påverka kunskapsasymmetrin handlar om klientens vetskap om sina 

rättigheter. Exempelvis har en klient alltid rätt att få ta del av den utredning som skrivs och 

som beslutet sedan grundas på, så kallad kommunicering. Detta för att klienten ska kunna 

inkomma med synpunkter på det som skrivits, ifall något blivit fel eller något av betydelse 

saknas. Vidare har klienten alltid rätt att överklaga beslutet som fattas. Under analysprocessen 

har det inte någonstans i datamaterialet framkommit att handläggaren påtalar och tydliggör 

dessa eller andra rättigheter för klienten. Däremot framkom hur handläggaren ibland gör en 

bedömning under det pågående samtalsmötet och muntligt ger ett beslut till klienten. Men av 

analysen att döma, är klienten inte medveten om att detta sker och vad det innebär för denne. I 

och med handläggarens hantering av denna kunskapsasymmetri äventyras klientens 

rättssäkerhet. Excerptet nedan är från ett sådant samtalsmöte där ett beslut fattas utan att 
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handläggaren försäkrar sig om att klienten är medveten om innebörden av det. I samtalsmötet 

är klienten samt handläggaren närvarande;  

Samtalsmöte 2  

H Handläggare 

K Klient Karin 

 

304 H: Mm. Jo jag förstår det. Till saken hör ju att ee alltså (.) 

305 som din situation är idag Karin, så uppfyller ju du inte 

306 dom här kriterierna för för att få flytta till ett äldreboende då.  

307 K: Nähe. 

308 H: För att då ska man då ska man ha mera omvårdnadsbehov än 

309 vad du har. Och att man inte alls kan klara sig här hemma da. 

310 Eeh, och du kan ju då alltså bli erbjuden mer hemtjänst om det 

311 är det som som kan hjälpa dig men sen den här boendefrågan det 

312 det är ju inte liksom ett skäl för o bevilja nåt annat. 
 

Detta visar hur handläggaren ger ett beslut till klienten att hon inte beviljas särskilt boende. 

Handläggaren presenterar beslutet utan att vara tydlig med det vilket kan göra att klienten inte 

uppfattar det som handläggaren sagt som ett beslut som har stor betydelse för klientens 

livssituation fortsättningsvis. I och med att klienten heller inte har upplysts om sina rättigheter 

är denne ovetandes om möjligheten att överklaga beslutet som getts. 

5.4 Faktorer som påverkar samtalsmötet 
Vilken form av relation klienten och den anhörige har påverkar också hur samtalsmötet 

utvecklar sig. Tendenserna i analysen tyder på att då den anhörige är exempelvis en son eller 

dotter tar den anhörige sig större frihet att berätta om klienten och dennes behov. Då den 

anhörige däremot är en make eller maka är den anhörige mer försiktig och trevande då den 

berättar om situationen. Analysen tyder på att det är svårare för en sammanboende anhörig att 

vara helt transparent och berätta om situationen utan reservationer. Detta kan bero på att då 

den anhörige är sammanboende med klienten påverkas denne i större utsträckning av vad som 

sägs under samtalsmötet samt handläggarens slutliga biståndsbedömning och beslut. Denna 

skillnad i anhörigas sätt att uttrycka sig om klientens situation kan också ha att göra med 

åldersfaktorn. Kanske är det lättare för yngre anhöriga, ofta barn, att tydligare se klientens 

behov av hjälp än vad det är för en jämnårig make eller maka. I excerptet nedan är ett barn till 

klienten, klienten samt biståndshandläggaren närvarande. De samtalar här om klientens 

hjälpbehov; 

Samtalsmöte 2 

H Handläggare 

K Klient 

A Anhörig  

 

76 A: Mm. Men hon behöver ju mera tillsyn och hjälp för det (.) 

77 Det (.) hon har ju problem och orka göra iordning mat och sånt 
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78 nu. 

79 H: Mm. 

80 A: Eller hur? 

81 K: Jaa. 

82 A: Du har ju problem liksom och klä på dig och 

83 K: Det tar tid 

84 A: [Ja hon orkar inte]. Ja precis, hon är helt slut när jag=  

85 H: [Det tar tid] 

86 A: =ringer ibland och sådär så att man skulle behöva ha. Och nu 

87 har hon ju fått ett bensår också som dom är här och lägger om 

88 och haft väldiga problem och det har läckt och dom har vart 

89 tvungna och komma jourtid och sådär.  

90 H: Mm. 

 

I nästa excerpt som följer är förutom handläggaren och klienten även en anhörig i form av 

klientens sammanboende maka samt en demensvårdsutvecklare närvarande. I excerptet 

samtalar de om vad för typ av insatser klienten eventuellt kan behöva; 

 

Samtalsmöte 4 

H Handläggare 

A Anhörig Greta 

K Klient 

DVU Demensvårdutvecklare 

 

18 A: Ja, att någon kommer hit, att jag ska resa bort en vecka. 

19 H: Mm.  

20 A: Ja, och att någon kommer hit, och ser hur du har det lite. 

21 Kanske. 

22 H: Mm. Det var ju ungefär det som du sa till mig också= 

23 A: Ja.  

24 H: =att du har en resa du ska ut på och att det var, jag vet 

25 inte vad ska jag säga, en liten oro. Vill att någon tittar 

26 till dig så att du har det bra.  

27 K: Ja det är ju så att jag är lite sådär, jag är lite vinglig 

28 så att Greta vill inte att jag ska gå ut i skogen och jaga, 

29 någon ting så där. 

30 DVU: Det låter väl gulligt (skrattar försiktigt).  

31 K: Så att, var det inte så? 

32 A: Jo det, och att du har ätit mat ordentligt och att du har 

33 tagit din medicin kanske. 

 

I de två ovan presenterade excerpten går det att se en skillnad i hur de anhöriga talar om 

klientens situation och hjälpbehov. I det första excerptet är den anhörige klar och tydlig med 

vad klienten orkar med och inte och säger att mer tillsyn är aktuellt (rad 77, 82, 84 samt 86). I 

det andra excerptet är den anhörige mer försiktig när denne berättar om vad klienten kan 

behöva hjälp med. Detta går att se då den anhörige använder sig av ord som kanske och lite 
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när denne förklarar att klienten kan behöva någon som tittar till den (rad 20, 21 samt 33). På 

så vis låter inte den situation den anhörige beskriver lika bestämd och definitiv. Analysen 

visar här alltså på en skillnad i hur en yngre anhörig och hur en sammanboende anhörig 

uttrycker klientens hjälpbehov.   

 

Av de samtalsmöten som spelats in i denna studie utspelar sig en del av dem i klientens hem 

och en del av dem i institutionell miljö. Var samtalsmötet utspelar sig påverkar handläggaren 

och vilka faktorer han eller hon måste ta hänsyn till. Då samtalsmötet sker i hemmet måste 

handläggaren samtidigt som denne hanterar de befintliga asymmetrierna också hitta en balans 

mellan det privata och det professionella. Det kan exempelvis handla om att klienten visar 

fotografier på barn och barnbarn, vilket då påverkar relationen mellan handläggaren och 

klienten. Detta är något som handläggaren inte behöver ta hänsyn till när samtalsmötet äger 

rum i en institutionell miljö.  

 

Analysen av datamaterialet tyder även på att det är en skillnad i vad det samtalas om och hur 

det samtalas, beroende på var samtalsmötet äger rum. I de samtalsmöten som sker i klientens 

hem finns det en större benägenhet hos klienten att denne själv tar upp ämnen som den vill 

tala om. Då även ämnen av privat karaktär som inte är relevanta för handläggarens 

biståndsbedömning. I excerptet nedan är handläggaren samt klienten närvarande. Här berättar 

klienten om vad denne brukar sysselsätta sig med om dagarna; 

 

Samtalsmöte 6 

H Handläggare 

K Klient  

 

416 K: Ja visst. Man måste ju ha någon sysselsättning man kan= 

417 H: Mmm 

418 K: =inte bara för man har inget annat, sån där stickning eller 

419 någon sån hobby har jag inte. 

420 H: Nej du har inte det. 

421 K: [Nej] 

422 H: [Nej vad] gör du, läser du då eller? 

423 K: Ja jag läser, ja jag korsord då= 

424 H: Ja korsord ja mm men det är bra det. 

425 K: =i veckotidningar. 

426 H: Att lösa korsord är bra för hjärnan också= 

427 K: Jaa. 

428 H: =får hålla sig i form. 

429 K: Ja inte tycker jag att jag är så händig på det men man 

430 försöker i alla fall. 

431 H: Ja visst. 

432 K: Man tänk, man får tänka lite. 

 

Klienten och handläggaren samtalar här en stund om klientens intresse i att lösa korsord (rad 

423). Detta tydliggör hur deltagarna i samtalsmötet småpratar om annat än det som är relevant 

för handläggarens biståndsbedömning.  
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Klienten tog mer initiativ i samtalsmöten som skedde i deras egna hem än i de samtalsmöten 

som skedde i en institutionell miljö. I de samtalsmöten som skedde i klientens hem var det 

även en större mängd småprat jämfört med samtalsmöten som utspelade sig på handläggarens 

arbetsplats. Dessa samtalsmöten innehöll lite småprat och klienten var mer återhållsam och 

inte lika initiativtagande. Vidare blev det mycket tydligt att samtalsmötet gick ut på att 

handläggaren skulle göra en biståndsbedömning då denne och klienten möttes i en 

institutionell miljö. Analysen visar alltså tendenser som innebär att var dessa samtalsmöten 

sker påverkar samtalets utformning och hur handläggaren respektive klienten hanterar detta. 

Excerptet nedan kommer från ett samtalsmöte mellan en klient och dennes handläggare som 

äger rum på handläggarens arbetsplats; 

 

Samtalsmöte 8 

H Handläggare 

K Klient  

 

18 H: 2700 fanns det. 

19 K: Mm. 

20 H: 31/12. Okej.  Och sparkontot (1) 

21 K: Ja dom är det 

22 H: Dom är det inget på kan man säga 

23 K: Nej 

24 H: Eller i alla fall inte sista. Alltså jag behöver ju ha 

25 datum i nu. Vad som mycket är på kontot nu liksom. 

 

Detta excerpt är talande för de samtalsmöten som skedde i en institutionell miljö då det inte 

förekom någon form av småprat i dessa. Istället var dessa samtalsmöten tydligt styrda av 

handläggarens frågor och klientens svar på dessa.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Analysen gällande syftesasymmetrin visar att klientens uppfattning om samtalsmötet samt 

vilka frågor som ställs och varför påverkas beroende på om handläggaren tydliggör sitt syfte 

eller inte med samtalsmötet. Analysen antyder också att handläggarens hantering av 

maktasymmetrin har effekter för vilka ämnen som tas upp, hur klientens behov definieras 

samt vem som ges tolkningsföreträde. Vidare framkom gällande kunskapsasymmetrin att 

handläggarna inte upplyste klienterna om vad institutionella begrepp betydde eller klienternas 

rättigheter, vilket i fortsättningen får konsekvenser för klienten och dennes livssituation. 

Något som ytterligare har inverkan på handläggarens hantering av asymmetrierna i 

samtalsmötet kan härledas till var samtalsmötet äger rum, i hemmet eller i en institutionell 

miljö samt när anhöriga är delaktiga, så spelar deras relation till klienten roll. 
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6. Avslutande diskussion 
Följande kapitel inleds med en summering av studiens resultat. Därefter följer en 

övergripande diskussion av resultatet i förhållande till metodologiska aspekter. Vidare följer 

en diskussion av resultatet i förhållande till tidigare forskning och den teoretiska ramen samt 

substantiella aspekter och effekter för klienten. Kapitlet avslutas med slutsatser och 

implikationer för praktiskt socialt arbete samt förslag på vidare studier.  

Syftet med denna studie var att analysera och beskriva hur asymmetrier mellan handläggare 

och klient framträder i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd samt 

handläggarens hantering av dessa. Frågeställningarna för studien var: hur konstrueras 

asymmetrin i samtalsmötet mellan handläggare och klient, och på vilket sätt hanterar 

handläggaren de asymmetrier som framträder i samtalsmötet. Följande diskussion förs mot 

bakgrund av syftet och frågeställningarna. 

6.1 Summering  

I analysen framkom gällande syftesasymmetrier att handläggaren, trots sitt på förhand tydliga 

syfte med samtalsmötet, sällan berättade om det för klienten. Resultatet visar att det kan göra 

att klienten inte förstår vad handläggarens frågor ska användas till och kan tro att frågor ställs 

av artighet medan de i själva verket är en del av bedömningen för det myndighetsbeslut som 

ska fattas. Syftesasymmetrin synliggörs även tydligt i det att handläggaren styr samtalet. Detta 

visar att det är handläggaren, den institutionella representanten som sätter ramarna för 

samtalet.  

En annan asymmetri som framkom i resultatet var makt. Det faktum att samtalsmötet är ett 

institutionellt samtal, gör att det finns en inbyggd maktasymmetri. Det intressanta är 

handläggarens hantering av maktasymmetrin och de effekter dennes hantering får för klienten. 

Exempelvis i de samtal där anhöriga är med ger handläggaren ibland anhöriga 

tolkningsföreträde då de låter den anhörige berätta om klientens situation. Vidare, hade 

handläggaren i samtalsmötena frågor som han eller hon behövde få svar på för att göra en 

biståndsbedömning och om klienten inte svarade på ett sätt som passade den institutionella 

mallen ställde handläggaren om frågan flera gånger, men på olika sätt. 

Gällande kunskapsasymmetrier som framkom i samtalsmötena visar resultatet på att 

asymmetrierna blev tydligast när det gällde handläggares språk och deras hantering av det. 

Handläggaren använde i samtalen begrepp som inom organisationen är vanligt förekommande 

och i samtalsmötena förutsatte handläggaren att klienten förstod vad han eller hon menade. 

Vidare visar analysen, att ingen av handläggarna i de analyserade samtalsmötena upplyste 

klienten om dennes lagmässiga rättigheter, till exempel vad gäller rätten att överklaga eller 

rätten att få ta del av beslutet.  

Kontexten, det vill säga var samtalsmötet utspelade sig, påverkade både handläggaren och 

klienten och vilka faktorer de måste ta hänsyn till. Analysen av datamaterialet tyder på att det 

är en skillnad i vad det samtalas om och hur det samtalas, beroende på var samtalsmötet äger 

rum. I de samtalsmöten som ägde rum i klientens hem tog klienten ett större initiativ i 

samtalsmötet samt att det förekom mer småprat jämförelsevis med de samtalsmöten som ägde 
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rum i institutionell miljö. I de samtalsmöten där anhöriga var delaktiga så utvecklade sig 

samtalet olika beroende på den anhöriges relation till klienten.  

6.2 Resultatet i förhållande till metodologiska aspekter  
För denna studie har tio samtal spelats in. Antalet inspelade samtal som legat till grund för 

studien har begränsats med anledning av den tid som fanns till studiens genomförande. 

Metoden har gjort att resultat för studiens syfte har tillgodosetts, nämligen att undersöka hur 

asymmetrier framträder i samtalsmötet om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd mellan 

handläggare och klient samt handläggarens hantering av dessa. Och genom detta har slutsatser 

kunnat dras. Däremot skulle det kunna argumenteras för att ett rikare datamaterial behöver 

användas för att dra slutsatser med större säkerhet, något som kan reflekteras kring. Även det 

faktum att hela samtalsmöten inte spelats in kan ha påverkat resultatet. Dels då det kan 

innebära att klienten inte hann bli bekväm med att samtalsmötet spelades in och skulle 

användas i en studie (Bryman 2011, s. 429), dels kan det innebära att värdefull information 

om asymmetrier framkom i de delar av samtalsmötet som inte spelades in. 

Diskussion fördes före studiens genomförande om huruvida vi borde vara närvarande vid 

samtalsmötena. Fördelen med att observera samtalet är att anteckningar kring detaljer som 

diktafonen inte fångar upp, såsom minspel och kroppsspråk, hade kunnat skrivas. Dessa 

anteckningar skulle kunna vara mycket användbara vid analysen. Dock, mynnade 

diskussionen ut i att nackdelarna vägde tyngre. Risken var stor att närvaron kunde påverka 

både klienten och handläggaren och att samtalet dem emellan hade blivit konstlat. Detta 

skulle i sin tur påverka analysen. Därför har det endast varit handläggaren och klienten, och 

eventuellt anhörig som varit med vid de inspelade samtalsmötena. 

 

Bryman (2011, s. 43) menar att en forskare aldrig kan ha full kontroll över sina subjektiva 

värderingar och sin förförståelse. Det gör att värderingar och förförståelse påverkar 

forskningsprocessen. Det kan vara till exempel vid datainsamlingen, analysen och tolkningen 

av data och slutsatserna (Bryman 2011, s. 43-44). För denna studie har vi en förförståelse i 

form av tidigare kurser på utbildningen gällande socialt arbete och har därmed skapat en bild 

av att vara handläggare och klient och vad det innebär. Men det är också så att förförståelsen 

ligger i att vi arbetar som handläggare vid sidan av studierna. Detta gör det svårt att få en helt 

objektiv bild när datamaterialet analyseras och tolkas.  

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning har varit diskuterat bland många forskare 

(Bryman 2011, s. 351). Jacobsen (2007, s. 156) menar att det är viktigt att kritiskt granska 

kvaliteten på data som samlats in och därigenom se till validiteten och reliabiliteten i 

forskningsstudien. Kvalitativ forskning söker i regel inte att generalisera från enheter som 

undersökts till enheter som inte undersökts utan handlar snarare om att förstå och fördjupa 

begrepp (Jacobsen 2007, s. 166). 

Validitet handlar om huruvida en metod undersöker det den avser att undersöka (Kvale & 

Brinkmann 2009). Denna studie ämnade undersöka hur asymmetrier skapades i samtalsmöten 

samt hur handläggaren hanterade det. Detta har gjorts utifrån att spela in autentiska samtal. 
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Utifrån resultatet kan validiteten för studien anses god. Däremot kan en svaghet för studien 

vara författarnas ovana i att tolka materialet. Detta kan i sin tur påverka det som framkommer 

i resultatet, och därmed validiteten. 

För denna studie har valet av metod varit inspelning av autentiska samtalsmöten där vi inte 

har deltagit. Detta val gjordes då risken är stor att närvaron skulle påverka klienten och 

handläggaren och därmed göra att samtalsmötet blir konstlat och i sin tur göra att validiteten 

påverkas. Metodvalet att spela in samtalsmöten gjordes utifrån att få så autentiskt material 

som möjligt och inte beskrivningar av samtalsmöten via intervjuer som ofta är tillrättalagda. 

Något annat som kan påverka resultaten för studien, och därmed validiteten, är vår 

förförståelse. Genom den blir det svårt att ha en helt objektiv bild vid analysen av 

datamaterialet vilket kan ha påverkat resultatet och studiens validitet.  

Validitet kan delas upp i extern och intern validitet. Intern validitet handlar om resultaten för 

forskningen är riktiga, att det finns överensstämmelse mellan observationer och teoretiska 

idéer (Bryman 2011; Jacobsen 2007). Extern validitet handlar om huruvida resultaten av 

kvalitativ forskning kan generaliseras till andra miljöer och situationer (Bryman 2011, s. 352). 

Den interna validiteten är svår att uttala sig om då det är svårt att objektivt se på de resultat 

som framkommit. Men om den valda metoden istället skulle ha varit observationer eller 

intervjuer skulle det antagligen varit svårare att få fram det som syftet avsåg, det vill säga 

asymmetrierna mellan handläggare och klient då de skapas i samtalsinteraktionen i den 

aktuella situationen. Den externa validiteteten handlar om att generalisera resultaten till andra 

miljöer och situationer (Bryman 2011, s. 352). Resultaten i denna studie visar att det finns 

asymmetrier i samtalsmötet mellan klient och handläggare och att de till stor del består av det 

faktum att det är ett institutionellt samtal och därför alltid är inneboende i den typen av 

samtal. Därför går det troligen att generalisera det till andra miljöer och situationer, alltså att 

det antagligen skulle vara samma typ av asymmetrier mellan handläggare och klient.   

Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabilitet handlar om forskningsresultatens 

tillförlitlighet och om ett resultat av en studie kan reproduceras av andra forskare. Denna 

studie skulle kunna ses som relativt enkel att reproducera då urvalet var klient och 

handläggare på myndighetsutövande enhet inom socialtjänsten. Därmed inte sagt att samma 

resultat skulle framkomma för senare forskare.  

6.3 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
Analysen visar att handläggaren förhåller sig till den institutionella ramen bland annat genom 

att handläggaren är den som ställer frågor och gör det utifrån syftet att göra en bedömning av 

klienten för att kunna ta ett beslut. Under samtalsmötet stöps klienten således om till att bli en 

klient med ett tydligt definierat behov som går att tillgodose inom de institutionella ramarna. 

Detta är något som även Van Nijnattens (2006) och Hydéns (1999) studier påvisar. Analysen i 

föreliggande studie visar dessutom att klienten är omedveten om processen där denne 

omvandlas till en klient med ett specifikt hjälpbehov, detta på grund av att handläggaren inte 

tydliggjort syftet med samtalsmötet och klienten vet därför inte vad handläggarens frågor ska 

användas till eller vilken betydelse dennes svar har.     
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Rhodes (1978) hävdar vidare att handläggare inte söker att skapa en symmetrisk 

kommunikation med klienten utan snarare söker befästa sin hierarkiska och auktoritära status 

genom interaktionen i samtalsmötet. Resultatet för denna studie har visat att handläggaren i 

samtalsmötet med klienten sällan är tydlig med sitt syfte för det. Detta behöver dock inte 

betyda att handläggare söker att befästa en viss status gentemot klienten, utan snarare att 

genom att handläggaren är styrd av den institutionella organisationen gör det att denne skapar 

asymmetrier i interaktionen utan att reflektera över det. Denna omedvetenhet hos 

handläggaren leder till att en hemlig agenda gällande syftet uppstår (Hellström Muhli 2003; 

Hydén 1999). Om klienten inte informeras om syftet resulterar det i en minskad möjlighet till 

delaktighet för klienten, gällande exempelvis samtalets form och innehåll. Något som i stor 

utsträckning påverkar huruvida asymmetrierna i kommunikationen mellan handläggaren och 

klienten förstärks eller balanseras upp.   

 

Analysen tyder på att samtalsinteraktionen är beroende av var samtalsmötet utspelar sig. 

Samtalsmötena tenderar att vara mer strukturerade och tydligt hållna i den institutionella 

miljön medan i hemmiljön tenderar klienten ta mer initiativ till att prata om sådant som inte är 

relevant för själva bedömningen, vilket även tidigare forskning visar (Hellström Muhli 2003). 

En intressant aspekt i förhållande till det som framkom under analysen var, att trots att 

samtalsstrukturen var tydligare i de samtalsmöten som ägde rum i institutionell miljö var inte 

handläggaren tydligare i sin kommunikation gentemot klienten. Detta kan upplevas 

motsägelsefullt då den tydliga struktur som följer med den institutionella miljön borde göra att 

även handläggarens kommunikation blir tydligare.   

Föreliggande studies resultat visar på att det institutionella samtalsmötet om bistånd för äldre 

och ekonomiskt bistånd skapar asymmetrier mellan handläggare och klient. Detta synliggörs i 

samtalsmötet bland annat genom att handläggaren är den som styr samtalet genom att ställa 

frågor och välja ämne för samtalsmötet. Detta stöds av tidigare forskning gällande hur de 

institutionella ramarna skapar asymmetrier mellan handläggare och klient (Hellström Muhli 

2003; Hydén 1999; Van Nijnatten 2006). Föreliggande studies resultat synliggör hur 

handläggarens hantering visar sig i hur denne nyttjar sig av asymmetrierna genom språket i 

interaktionen. Vilket resulterar i att dessa befästs samtidigt som klientens möjligheter till 

påverkan minskas och dennes underordnade position bibehålls. 

6.4 Resultatet i förhållande till teoretisk ram 

I analysen framkom tendenser som tyder på att handläggaren återkommande använder sig av 

begrepp i interaktionen med klienten som är specifikt kopplade till dennes yrkesroll. Vidare 

konstaterades att det inte är säkert att klienten alltid är införstådd med vad dessa begrepp 

betyder samt att klienten heller inte söker ta reda på begreppens innebörd genom att 

exempelvis fråga handläggaren. Att handläggaren använder sig av språket på detta sätt i 

interaktionen kan bero på att handläggarna som yrkesgrupp utvecklat det som Berg och 

Boglind (1975) kallar för en delkultur. I ljuset av detta kan det faktum att handläggaren 

använder dessa begrepp antas bero på just denna delkultur som yrkesgruppen utvecklat, samt 

att både klienter och handläggare gemensamt accepterat det som en social ordning. 

Tillsammans upprätthåller de sedan den sociala ordningen via användningen av språket i 
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interaktionen. På så vis befästs det institutionella språket vilket kan orsaka kommunikativa 

problem då klienten inte förstår de begrepp som handläggaren använder. Språkets 

legitimerande och meningsskapande effekt kan även antas förklara varför klienten inte 

efterfrågar förklaringar till dessa begrepp. Klienten vill helt enkelt upprätthålla den sociala 

ordningen som denne och handläggaren förhåller sig till i denna delkultur. Detta visar tydligt 

hur kunskapsasymmetrin konstrueras av båda parter i interaktionen och på så vis lever vidare.  

Enligt analysen av det insamlade datamaterialet har det inte framkommit att klienten frågar 

handläggaren om förklaringar av exempelvis krångliga, byråkratiska begrepp eller vad 

handläggarens syfte med samtalsmötet är. Varför det är så skulle kunna förklaras med hjälp av 

Goffmans (1970) teori om ”ansiktet”. Om vi antar att klienterna i dessa samtalsmöten inte har 

förstått vissa saker men ändå inte frågar efter en förklaring skulle detta kunna ha att göra med 

att de tänker på hur de vill att handläggaren uppfattar dem. Klientens avsikt kan vara att 

genom att inte fråga vad ett begrepp betyder förmedla till handläggaren att den är kunnig och 

påläst. Klienten lägger alltså vikt vid hur denne framställer sitt ”ansikte” och på så vis kan den 

påverka handläggarens uppfattning om en. Vidare handlar detta ansiktsbevarande även om att 

i interaktionen inte göra eller säga något som får motparten att tappa sitt ”ansikte” (Goffman 

1970). Detta görs för att undvika pinsamma situationer och för att samtalsmötet ska flyta så 

smidigt som möjligt. Om denna teori stämmer kan det också förklara varför handläggaren 

sällan presenterar syftet med samtalsmötet. Kanske söker handläggaren på så vis bevara 

klientens ”ansikte” genom att förutsätta att den redan är införstådd med syftet. Detta ständiga 

ansiktsbevarande i samtalsmötet påverkar således vad som sägs och hur i interaktionen mellan 

handläggare och klient.  

Vad det samtalas om och hur det samtalas i de samtalsmöten som ligger till grund för studien 

kan enligt analysen bero på var samtalsmötet äger rum. Tendenser i analysen antydde att det 

skiljer sig mellan samtalsmöten som äger rum i klientens hem jämte de som skedde i en 

institutionell miljö. Enligt Berg och Boglind (1975) föds människan in i en redan 

förutbestämd språkgemenskap, något som ytterligare kan påverka vad som sägs och hur det 

sägs i samtalsmötets interaktion. Språkgemenskapen som alltså redan är förutbestämd skulle 

kunna ha betydelse för varför det skiljer sig åt rörande vad det samtalas om och hur det 

samtalas i dessa samtalsmöten. Kanske är det så att enligt den rådande språkgemenskap som 

dessa klienter befinner sig i är det accepterat att, då ett samtalsmöte äger rum i en klients hem, 

småprata om saker och ting av mer vardaglig eller privat karaktär. Den befintliga 

språkgemenskapen kanske även gör gällande att det ”hör till” att någon form av småprat sker i 

dessa samtalsmöten, att det ingår i det gemensamma regelsystemet. På samma sätt är det 

möjligt att det enligt den rådande språkgemenskapen inte är accepterat med samma form av 

småprat mellan handläggare och klient då samtalsmötet äger rum i den institutionella miljön.  

Samtalsmötets institutionella inramning och dess påverkan på samtalet och asymmetrin i dem 

samma kan förstås utifrån Franzéns (2010) strukturella maktbegrepp. I dessa institutionella 

samtalsmöten styrs handläggaren och klienten både av de positioner deras roller innebär, samt 

av en rad regler och normer. Det går också att se att via deras positioner gentemot varandra 

skapas en form av under- och överordning vad gäller makten dem emellan. Handläggaren blir 

överordnad klienten då det är denne som har makten att bevilja eller avslå den av klienten 
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sökta insatsen. Handläggaren blir också överordnad under själva samtalsmötet i det avseendet 

att det är handläggaren som bestämmer vilka ämnen som ska tas upp och när. Denna 

maktasymmetri finns således inbyggt i den professionella rollen som ger handläggaren detta 

övertag. 

Denna maktasymmetri kan också tolkas utifrån Franzéns (2010) intentionella maktbegrepp. 

Enligt detta begrepp kan då handläggaren och klienten båda ses som subjekt som besitter 

varsin förmåga. Handläggaren har exempelvis möjlighet att efter biståndsbedömningen 

bevilja eller avslå en sökt insats. Men även under samtalsmötet har handläggaren som subjekt 

möjlighet att påverka maktasymmetrin. Detta är beroende av hur denne styr samtalsmötet 

samt bemöter klienten. Klienten har också en möjlighet att som subjekt påverka samtalsmötet. 

Det är därför upp till klienten att avgöra hur mycket och utförligt den vill berätta om sin 

situation och svara på handläggarens frågor. På så vis besitter klienten en förmåga att påverka 

handläggarens biståndsbedömning och beslut. Dock går det inte att utesluta något av dessa 

maktbegrepp utan de måste ses i relation till varandra enligt Franzen (2010). Då ses alltså 

både handläggaren och klienten som handlande subjekt med möjlighet att påverka, samtidigt 

som de styrs av de förutbestämda regler och normer som deras positioner i samtalsmötet 

innebär.  

Vidare går det även att tolka maktasymmetrin som framträtt i dessa samtalsmöten i ljuset av 

Bourdieus (1977) doxa. Då klienten och handläggaren möts i samtalsmötet kan de sägas ingå i 

en doxa som byggts upp runt socialtjänsten. I denna doxa är det, som tidigare konstaterats, 

handläggaren som har mer makt än klienten. Socialtjänstens doxa styr till viss del hur 

handläggaren hanterar denna maktasymmetri. Då handläggaren måste göra en 

biståndsbedömning efter samtalsmötet krävs att denne får in viss information från klienten, 

vilket kan förklara varför maktasymmetrin blir synlig då handläggaren exempelvis bestämmer 

vilka ämnen som ska tas upp och vad som är relevant att samtala om. Däremot skulle 

handläggaren kunna hantera vissa asymmetrier som framkommer via deras användning av 

språket i interaktionen annorlunda. Trots att de är styrda av socialtjänstens institutionella doxa 

har handläggarna alltid ett visst handlingsutrymme att påverka asymmetrierna. Vilket bland 

annat kan göras genom att upplysa klienten om syftet och förklara svåra begrepp.  

6.5 Resultatet i förhållande till substantiellt innehåll och effekter för 

klienten 

De asymmetrier som framträtt i analysen av datamaterialet konstrueras i samspelet mellan 

handläggare och klient. Hur asymmetrierna konstrueras och hur handläggaren hanterar 

asymmetrierna skiljer sig åt mellan de olika samtalsmötena, även i de situationer där samma 

typ av ärende diskuteras. Detta kan bero på att alla som är inblandade i dessa samtalsmöten 

har olika uppfattning om hur de definierar situationen (Trost & Levin 2010). Att en 

handläggare i ett samtalsmöte tydligt redogör för syftet men i ett annat inte nämner det, kan 

alltså bero på att handläggaren definierar dessa situationer på vitt skilda sätt. Kanske uppfattar 

handläggaren i det ena samtalsmötet att klienten är i behov av att få syftet tydliggjort för sig 

för att kunna få till ett konstruktivt möte. Medan handläggaren uppfattar att klienten i det 

andra samtalsmötet är väl införstådd med syftet. Även klientens definition av situationen har 

betydelse för samtalsmötet. I dessa exempel skulle det kunna vara så att båda klienterna 
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upplever ett behov av att få syftet tydliggjort för sig men på grund av hur handläggaren 

definierar situationen, sker inte detta. Att handläggarens definition av situationen blir den 

gällande beror på dennes överordnade position gentemot klienten. Genom att handläggaren 

heller inte söker ta reda på hur klienten definierar situationen genom att i interaktionen fråga 

denne upprätthålls många av de asymmetrier som framträtt i dessa samtalsmöten.  

Något som har stor betydelse för dessa samtalsmöten handlar om huruvida handläggare är 

medvetna eller inte om de asymmetrier som i dem samma finns inneboende och som 

handläggarna alltid måste förhålla sig till. Kanske är det så att handläggarna inte reflekterar 

över asymmetrierna i någon större utsträckning utan deras fokus ligger på att de hjälper 

klienter. Problemet är att hjälpen de har möjlighet att ge styrs av de institutionella ramarna 

som medför dessa asymmetrier. En ökad medvetenhet kring asymmetrierna i denna 

kommunikativa verksamhet skulle i kombination med riktlinjer för hur de ska hanteras kunna 

underlätta handläggarnas svåra roll (se även Tew 2006; Hasenfeld 1987). 

Hur handläggaren hanterar de asymmetrier som konstrueras i samtalsmöten om bistånd för 

äldre och ekonomiskt bistånd resulterar i olika effekter för klienten. Då handläggaren inte 

tydliggör syftet med samtalsmötet, inte förklarar svåra institutionella begrepp, inte informerar 

om klientens rättigheter eller inte gör klienten delaktig, resulterar det i: i) att klienten inte 

inser vilka konsekvenser biståndsbedömningen kan medföra för denne ii) att klienten fråntas 

sin möjlighet att påverka sin situation iii) att klienten inte är medveten om sina rättsliga 

möjligheter att överklaga beslut eller inkomma med ytterligare synpunkter. Det blir här tydligt 

hur handläggarens hantering av asymmetrierna i samtalsmötet ger effekter på klienten. 

Handläggarens hantering kommer även påverka hur asymmetrierna konstrueras, förstås och 

upprätthålls i samtalsmöten om bistånd för äldre och ekonomiskt bistånd.  

6.6 Slutsatser 
Resultatet visar att handläggare sätter agendan för samtalsmötet utan att fråga efter klientens 

vilja, eller gör klienten medveten om det. Detta gör att klienten förminskas och fråntas 

rättigheten att vara delaktig istället för att stärka klientens självbestämmande. Handläggaren 

påtalar inte i samtalsmötena klientens rättigheter i biståndsbedömningssamtalen, som till 

exempel rätten att överklaga eller att få ta del av sin utredning. Detta i sin tur påverkar 

klientens rättsäkerhet, vilket visar att asymmetrin i samtalsmötena även konstrueras i 

parternas rättsstatus.  

Handläggarnas hantering av asymmetrierna har effekter på klienten. Exempelvis kan det 

innebära att en klient får avslag på en sökt insats som den är berättigad till, och inte heller 

förstår möjligheten till att överklaga eftersom han eller hon inte vet att denne kan göra det. 

Dessa asymmetrier kan till stor del sägas vara konstruktioner som vilar på handläggarens 

hantering och medvetenhet eller omedvetenhet om dessa asymmetrier.  

6.7 Implikationer för praktiskt socialt arbete och förslag på vidare studier 

En handläggares arbete inom socialt arbete består till stor del av samtalsmöten med människor 

vilket gör att arbetet kan sägas vara en form av kommunikativ verksamhet eller praxis. Därför 

kan studien i praktiska sammanhang användas för vidare förståelse om vilka kommunikativa 
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asymmetrier som finns mellan handläggare och klient och hur handläggarens hantering av 

dessa påverkar interaktionen och relationen dem emellan samt det utfall som det kan ha för 

klienten.  

Det metodval som gjorts för denna studie synliggör inte handläggarens och klientens 

subjektiva uppfattning av asymmetrier mellan dem. Genom att använda sig av intervjuer 

istället för, eller i kombination med, inspelningar av autentiska samtal kan samtalsparternas 

subjektiva uppfattning om samtalet och samtalsmöten studeras och synliggöras. Detta skulle 

även synliggöra handläggarens medvetenhet eller omedvetenhet kring asymmetrierna i 

samtalsmötet med klienten. Något annat som skulle vara intressant för vidare forskning är hur 

handläggarens hantering av asymmetrierna påverkar klientens rättssäkerhet.  
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Bilaga 1 Missivbrev till enhetschef 
Johanna Lundahl, [e-postadress, telefonnummer] 

Therese Asplund, [e-postadress, telefonnummer] 
En förfrågan om deltagande i en studie 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Box 624, 751 26 Uppsala 

  

Förfrågan om deltagande i en studie 

Vi är två studenter, Johanna Lundahl och Therese Asplund, som läser vår sjätte och näst sista termin 

på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Under denna höst kommer vi att skriva vårt 

examensarbete i vilket vi har vi valt att studera samtal mellan handläggare och klienter.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur asymmetrin mellan handläggaren och klienten framträder i 

samtalet när det gäller kunskaper, syften och aktivitet. Vi vill med andra ord, analysera interaktionen 

och se om det går att hitta mönster i denna interaktion i samtalet. Vi kommer alltså inte att fokusera på 

vad samtalet i sig handlar om utan samtalets uppbyggnad. Genom denna studie avser vi att utveckla 

förståelse och kunskaper om möten mellan klienter och handläggare och de olika asymmetrier som 

finns i dessa.  

 

Vi vill därför ställa frågan om du godkänner att handläggare på din sektion deltar i denna studie 

genom att låta oss spela in deras samtalsmöten med klienter på bandspelare. Vi behöver inte ha hela 

samtal utan det räcker med cirka 20 minuters inspelning per samtal. Deras medverkan skulle vara av 

stor betydelse för att öka kunskaper kring dessa möten. 

 

Samtalsmötena mellan handläggarna och deras klienter kommer vi att spela in med hjälp av en 

diktafon för att sedan skrivas ut till text. I den kommande uppsatsen kommer vi  använda fingerade 

namn på personer och ort för studiens genomförande kommer inte utlämnas. Alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt i studien, vilket innebär att uppgifter inte går att härleda till någon enskild person. 

Uppsatsen kommer att presenteras och läsas av studenter och lärare på Uppsala universitet, samt 

publiceras i DIVA som är ett öppet publiceringsverktyg för högskolor och universitet.  

Handläggarnas och klienternas deltagande i studien är helt frivilligt och de kan när som helst avbryta 

sitt deltagande utan vidare motivering. 

Vår önskan är att spela in samtal under vecka 14-16. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Johanna Lundahl och Therese Asplund 

Johanna Lundahl, [E-postadress] [Telefonnummer]  

Therese Asplund, [E-postadress] [Telefonnummer] 

Handledare 

Ulla Hellström Muhli 

Docent i Sociologi, universitetslektor i socialt arbete. [E-postadress] 
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Bilaga 2 Missivbrev till handläggare 

Johanna Lundahl, [e-postadress, telefonnummer] 

Therese Asplund, [e-postadress, telefonnummer] 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen 

Box 624, 751 26 Uppsala 

 Förfrågan om deltagande i en studie 

Vi är två studenter, Johanna Lundahl och Therese Asplund, som läser vår sjätte och näst sista termin 

på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Under denna höst kommer vi att skriva vårt 

examensarbete i vilket vi har vi valt att studera samtal mellan handläggare och klienter.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur asymmetrin mellan handläggaren och klienten framträder i 

samtalet när det gäller kunskaper, syften och aktivitet. Vi vill med andra ord, analysera interaktionen 

och se om det går att hitta mönster i denna interaktion i samtalet. Vi kommer alltså inte att fokusera på 

vad samtalet i sig handlar om utan samtalets uppbyggnad. Genom denna studie avser vi att utveckla 

förståelse och kunskaper om möten mellan klienter och handläggare och de olika asymmetrier som 

finns i dessa.  

 

Vi vill därför ställa frågan om du vill delta i denna studie genom att låta oss spela in ditt samtalsmöte 

med din klient på bandspelare. Vi behöver inte ha hela samtal utan det räcker med cirka 20 minuters 

inspelning per samtal. Din medverkan skulle vara av stor betydelse för att öka kunskaper kring dessa 

möten. 

 

Ditt samtalsmöte med klienten kommer vi att spela in med hjälp av en diktafon för att sedan skrivas ut 

till text. I den kommande uppsatsen kommer vi  använda fingerade namn på personer och ort för 

studiens genomförande kommer inte utlämnas. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt i studien, vilket 

innebär att uppgifter inte går att härleda till någon enskild person. Uppsatsen kommer att presenteras 

och läsas av studenter och lärare på Uppsala universitet, samt publiceras i DIVA som är ett öppet 

publiceringsverktyg för högskolor och universitet.  

Vi kommer att kontakta dig för att inhämta besked huruvida din klient tackat ja till deltagande. 

Klienten lämnar således sitt svar till dig och inte till oss. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan vidare 

motivering. 

Vår önskan är att spela in samtal under vecka 14-16. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Johanna Lundahl och Therese Asplund 

Johanna Lundahl, [E-postadress] [Telefonnummer]  

Therese Asplund, [E-postadress] [Telefonnummer] 

 

Handledare 

Ulla Hellström Muhli 

Docent i Sociologi, universitetslektor i socialt arbete. [E-postadress]  
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Bilaga 3 Missivbrev till klient 
Therese Asplund, [e-postadress, telefonnummer] 

Johanna Lundahl,  [e-postadress, telefonnummer] 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Uppsala universitet  

Sociologiska institutionen  

Box 624 751 26 Uppsala 

 

 Förfrågan om deltagande i en studie 

Vi heter Johanna Lundahl och Therese Asplund och går vår sjätte termin på Socionomprogrammet vid 

Uppsala universitet. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete i vilket vi har valt att 

analysera samtalet mellan handläggare och klienter.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur asymmetrin mellan handläggaren och klienten framträder i 

samtalet när det gäller kunskaper, syften och aktivitet. Vi vill med andra ord, analysera interaktionen 

och se om det går att hitta mönster i denna interaktion i samtalet. Vi kommer alltså inte att fokusera på 

vad samtalet i sig handlar om utan samtalets uppbyggnad. Genom denna studie avser vi att utveckla 

förståelse och kunskaper om möten mellan klienter och handläggare och de olika asymmetrier som 

finns i dessa.  

 

Vi vill därför ställa frågan om du vill delta i denna studie genom att låta oss spela in ditt samtalsmöte 

med din handläggare på bandspelare. Vi behöver inte ha hela samtal utan det räcker med cirka 20 

minuters inspelning per samtal. Din medverkan skulle vara av stor betydelse för att öka kunskaper 

kring dessa möten. 

 

Ditt samtalsmöte med handläggaren kommer vi att spela in med hjälp av en diktafon för att sedan 

skrivas ut till text. I den kommande uppsatsen kommer vi  använda fingerade namn på personer och 

ort för studiens genomförande kommer inte utlämnas. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt i 

studien, vilket innebär att uppgifter inte går att härleda till någon enskild person. Uppsatsen kommer 

att presenteras och läsas av studenter och lärare på Uppsala universitet, samt publiceras i DIVA som är 

ett öppet publiceringsverktyg för högskolor och universitet.  

Vi kommer att kontakta din handläggare för att inhämta ditt besked till henne/honom om ditt 

deltagande. Du lämnar således ditt svar till handläggaren och inte till oss. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan motivering.  

Med vänliga hälsningar, 

Therese Asplund och Johanna Lundahl 

 

Therese Asplund, [E-postadress] [Telefonnummer]  

Johanna Lundahl, [E-postadress] [Telefonnummer]  

 

Handledare  

Ulla Hellström Muhli    

Docent i Sociologi, universitetslektor i socialt arbete. [E-postadress]  
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