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SAMMANFATTNING 

Våld och hot från klienter inom socialtjänsten är vanligt förekommande visar en stor andel 

tidigare forskning. Forskning angående relationens betydelse för uppkomsten av detta 

fenomen är däremot svårare att finna. Vi har valt att undersöka socialarbetares syn på 

relationens betydelse för socialt arbete och om den kan påverka uppkomsten av hot och våld 

inom socialtjänsten. Studien är genomförd i två kommuner i Sverige, respondenterna består 

av 11 stycken socialarbetare inom försörjningsstöd och en enhetschef. Detta är en kvalitativ 

undersökning där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Relationen lyfts som det 

primära inom de socialkontor vi studerat och våra respondenter menar att utan en god 

relation blir arbetet mycket svårt att genomföra. Respondenterna menar att en god relation 

byggs genom empati, förståelse, ödmjukhet och kommunikation samt en tydlighet i vilken 

roll socialarbetaren befinner sig igenom sitt arbete och sitt uppdrag som myndighetsperson. 

Resultatet av denna studie tyder på vikten av en god och professionell relation i arbetet med 

människor och hur viktigt det är att rikta mer forskning mot relationens betydelse. 

 

Nyckelord: Hot, våld, klient, socialarbetare, relation, organisation  

 



ABSTRACT 

Violence and threats from the clients occur very usually in social service according to 
previous researches. Less research has been done on the significance of relationship for the 
occurrence of this phenomenon. We have chosen to examine social workers` view on the 
importance of the relationship and its possible effects on the occurrence of threats and 
violence in social services.  This study has been carried out in two municipalities in Sweden 
with 11 social workers and one unit manager working with processing of financial support as 
respondents. This is a qualitative survey where we have used semistructured interviews. The 
relationship is highlighted as a priority within the social offices we studied. Our respondents 
believe that the social work is difficult to achieve without having a good relation with the 
client. The respondents believe that a good relationship is built on empathy, understanding, 
humility and communication as well as clarity in which kind of roll the social worker has to 
play in his/her work and mission as an official. The result of this study indicates the 
importance of a good and professional relationship in work with people and the need for 
more research on the importance of relationship. 
 
Keywords: Threat, Violence, Client, Social worker, Relationship, Organization 
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1 INTRODUKTION 

 

Hot och våld från klienter inom socialtjänsten är ett vanligt förekommande fenomen visar 

tidigare forskning. Jerre (2009) menar att hot och våld förekommer i flera yrken men graden 

av utsattheten är högst för yrken som utövas i direkt och/eller i nära kontakt med människor 

och särskilt med människor som befinner sig i utsatta situationer. Det svenska 

arbetsmiljöverkets undersökningar från 2015 visar att drygt var tredje socialsekreterare i 

Sverige har varit utsatta för våld eller hot om våld. Detta stärks även av arbetsstatistiken som 

visar att upplevda hot och våld är den vanligaste orsaken till de anmälda 

arbetsplatsolyckorna som resulterat till sjukfrånvaro (arbetsmiljöverket, 2015).  

En bra psykosocial arbetsmiljö som innebär att socialarbetare känner sig trygga och trivs på 

sitt arbete är en viktig faktor för att kunna utföra ett bra arbete. Littlechild (2005), Jerre 

(2009) samt Padyab och Ghazinour (2015) är några av många forskare vars arbetes resultat 

visar hur konflikt, hot och våld är vanliga inslag i det sociala arbetets praktik och hur dessa 

kan påverka socialarbetares arbetsförmåga samt deras engagemang i arbetet negativt. 

Socialt arbete innefattar i många fall möten med människor och det främsta verktyget är 

socialarbetaren själv. Det är ett människonära arbete som utövas i nära kontakt med 

människor och som kräver engagemang. PhD studenten C. Ramsten (personlig 

kommunikation, 12 september 2017) beskriver socialt arbete bland annat genom att använda 

begreppet ”arbetets råvaror” vilket syftar till att det är levande råvaror i form av klienter som 

är socialarbetarens arbetsmaterial. Detta kan ses i motsats till hantverksyrket menar Skau 

(2001, s. 33) där råvarorna inte är levande och vilket då inte innefattar en relation eller det 

intima ingripande i människors personliga integritet som socialt arbete många gånger 

innebär. 

När båda parter är människor leder det till någon form av relation mellan den 

maktbesittande socialarbetaren på ena sidan och den ofta hjälpbehövande klienten på andra 

sidan. Relationen påverkas till stor sannolikhet av de olika roller och positioner som 

socialarbetare och klienten besitter i mötet. Skau (2001, s. 10) menar att relationen mellan 

socialarbetare och klient präglas av två grunddimensioner, nämligen makt och hjälp. Socialt 

arbete är ett yrke som ofta innebär ett långtgående ingrepp i människors liv och inskränkning 

av deras självbestämmande vilket kan tänkas öka risken för konfrontationer som ibland kan 

leda till våldsamma situationer. Detta ingrepp och insyn i människors privata sfär kan med 

stor sannolikhet upplevas kränkande om det finns en avsaknad av respekt och empati i 

socialarbetarens förhållningssätt gentemot klienten. 

Att bli sedd och känna sig respekterad som människa beror till stor del på människors 

handlingar och attityder i mötet dem emellan. Heidegren (2009, s. 8) menar att en del av att 

känna sig accepterad och erkänd som människa handlar om människors förhållningssätt 
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gentemot varandra. Tidigare forskning lyfter fenomenet hot och våld inom socialtjänsten, 

däremot finns en begränsad vetenskap om betydelsen av relationen mellan klient och 

socialarbetare för att förebygga detta problem. Det är av betydelse att undersöka 

socialarbetares syn på relationen med klienter och hur de upplever att den påverkar det 

sociala arbetet och den eventuella uppkomsten av hot och våld. 

1.1 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka relationens betydelse i mötet mellan socialarbetaren och 

klienten och dess eventuella inverkan på förekomsten av frustration samt i förlängningen hot 

och våld.  

1.1.1    Frågeställningar 

• Hur upplever socialarbetare relationens betydelse för uppkomsten av frustration samt 

hot och våld från klienter? 

• Vilken syn har socialsekreterare på maktaspekten och betydelsen av förhållningssättet 

i mötet med klienter?    

1.1.2 Begreppsförklaring 

 
Hot och våld i arbetslivet:  

Definieringen av hot i detta avseende handlar om att känna sig utmanad i något som är 

värdefullt för personen och som sker i arbetssammanhang menar Larsson & Lindgren (2012, 

s. 18). Enligt 3, 4, 5, 6 kap. i Brottsbalken (1962:700) (Larsson och Lindberg 2012) beskrivs 

våldshandlingar som brott mot liv och hälsa, mot frid och frihet, ärekränkning, stöld, rån 

samt sexualbrott.  

 

Klient:  

Med begreppet klient menas en individ som på grund av sina problem vänder sig till de 

offentliga hjälpapparater som finns i samhället då de bedömts vara i behov av stöd och hjälp 

(Skau, 2001, s. 31–32).   

 
Gräsrotsbyråkrat:  

Är en offentligt anställd tjänsteman som representerar staten och i sitt arbete utövar direkt 

kontakt med samhällsmedborgare samt har behörigheten att fatta beslut (Johansson, 2007, 

s. 41).    

 

Professionell relation 

Skau (2001, s. 31) beskriver professionell relation som en typ av förhållande mellan individer 

där förhållandets ena part blir avlönad för sina handlingar som oftast är gynnsamma 

gentemot den andra parten i förhållandet.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som ligger till grund för denna studie och som 

ringar in problemområdet på ett omfattande sätt. Den tidigare forskningen som valts 

bekräftar att fenomenet hot och våld inom socialtjänsten existerar samt visar på en ökning. 

Forskningen visar också på olika faktorer i arbetsmiljön som kan påverka uppkomsten av hot 

och våld, både psykiska och fysiska. Vidare lyfter studierna den obalans i makt som finns 

mellan socialarbetare och klient samt relationens betydelse i mötet dem emellan. De tio 

studierna som presenteras anses vara relevanta för denna studie och knyter an till dess syfte 

och frågeställningar.  

2.1 Litteraturgenomgång  

Sökningen av artiklar har utgått från studiens syfte och frågeställningar och de som ansågs 

mest relevanta för studien valdes ut. Artiklarna visar dels på omfattning av hot och våld inom 

socialtjänsten samt hur våld och hot gestaltar sig, detta för att skapa oss en bredare bild inom 

ämnet. Sökningen har också innefattat artiklar som ansågs belysa fenomenet på ett djupare 

plan och behandlar begrepp som makt, relationer och upplevelser i mötet mellan 

socialarbetare och klienter. Detta urval har gett oss goda förutsättningar för kommande 

resultat och analys av vår undersökning.  

Sökbaser: Sökbaserna som använts är social services abstracts, Primo, Google Shoolar, 

Swepub samt social abstracts.  

Sökord:  De sökorden som använts vid genomgången av artiklar är Social workers, client, 

social worker and client, violence against social workers och social worker – client relation. 

Sökordet social worker and client gav flest träffar på 4778 artiklar.   

Efter att ha studerat abstracten på 60 artiklar valdes 25 stycken ut som lästes i full text. Utav 

dessa återstod 12 artiklar som ansågs som mest relevanta för denna studie. Två av artiklarna 

är från mitten på 90 – talet men som fortfarande anses vara aktuella och relevanta för 

studien. Denna bedömning har gjorts på två grunder. Den ena artikeln lyfter betydelsen av de 

rådande organisatoriska strukturer och arbetssätt för klienten och dennes upplevelser av 

kontakten med myndigheten. Den andra artikeln ger en bra bild av fenomenets bakgrund och 

omfattning. I bearbetningen av tidigare forskning har en tematisk analys använts. Första 

rubriken har till avsikt att ge en bild av omfattningen av fenomenet klientrelaterat våld och 

hot inom socialtjänsten. Vidare följer forskning som har till avsikt att ge flera infallsvinklar 

och perspektiv till att försöka tolka och förstå fenomenet och dess uppkomst. 
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2.2 Omfattningen av arbetsrelaterat hot och våld inom socialt arbete 

Hot och våld från klienter är vanligt förekommande visar tidigare forskning, omkring 70 

procent av socialarbetarna i Sverige och Iran uppger att de drabbats av klientrelaterat hot och 

våld menar Padyab. M. och Ghazinour. M. (2015). Det gjordes en studie i England bland 

socialarbetare som arbetar med att skydda barn från våld i hemmet. Studiens resultat visar 

att fysiskt våld är mindre förekommande men samtliga deltagare i studien berättar om 

erfarenheter av indirekt våld så som hot (Littelchild. B. 2015). I likhet med ovanstående 

undersökningar bekräftar även Horejsi, Garthwait och Rolando (1994) i sin studie av 

socialarbetare med liknande arbetsuppgifter, att hot och våld från klienter förekommer i stor 

omfattning även inom denna socialtjänst. Studiens resultat visar att nästan samtliga (97%) av 

deltagandena i studien har blivit utsatta för verbalt våld i form av skrik och svordomar under 

de senaste tolv månaderna vid undersökningens tid. En relativt stor del (33%) av studiens 

deltagare har också uppgett att de fått direkta dödshot från klienter under samma period. 

Hotet från klienter har i många fall riktats mot socialarbetarens familjemedlemmar eller 

egendomar. 

En analys av arbetsmiljöundersökningarna som gjordes mellan åren 1995 – 2005 med syfte 

att bland annat undersöka förändringar av frekvensen av arbetsrelaterat våld visar resultatet 

en siffra på två procent i ökningen av arbetsrelaterat våld i Sverige. Inte i sig någon speciellt 

hög siffra menar Jerres (2009) men det intressanta i detta menar hon är att den ökning hon 

finner hittar hon bland de kvinnodominerade omsorgsyrkena som socialtjänsten, skola och 

vården, yrken som också visat på arbetsmiljöförsämringar. Dessa arbetsmiljöförsämringar 

går att härröra till Ylvisaker (2011) studie som menar att institutionella krav och regler, 

budgetindragningar och hög arbetsbelastning till stor del styr socialarbetarna idag. 

2.3 Bidragande faktorer till förekomsten av klientrelaterat våld och dess 

konsekvenser  

Jerre (2009) har i sin studie undersökt vilka faktorer som kan öka utsattheten för våld och 

hot i arbetet. En faktor som ökar utsattheten för våld är om arbetet innebär direktkontakt 

med individer som är sjuka eller har allvarliga problem exempelvis inom socialtjänst och 

psykiatrin. Författaren nämner även en rad fysiska faktorer på arbetsplatsen som antingen 

direkt kan leda till våldsamma situationer eller leda till förhållanden med psykisk påverkan 

som i sin tur kan orsaka våldsincidenter. Hon menar att dålig belysning och 

luftkonditionering samt obekväm temperatur och inte minst fysiskt ansträngande 

arbetsuppgifter är sådana faktorer.    

Även Denney (2010) nämner med stöd av en rapport publicerad av hälsodepartementet i 

England 2001 olika faktorer som kan öka risken för våld. Dålig belysning och störande ljud 

samt icke genomtänkta möbleringar av mötesrum och väntrum kan öka risken för våld. Han 

menar även att avbrott i samtalet mellan klient och socialarbetare är en faktor som kan 

upplevas som kränkande av klienter och skapa frustration som följaktligen medför ökad risk 

för våld.   
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Tidigare undersökningar visar även att arbetsrelaterat hot och våld leder till psykisk ohälsa 

hos socialarbetare. I sin komparativa och tvärkulturella studie försöker Padyab och 

Ghazinour (2015) jämföra förekomsten av hot och våld mot socialarbetare i Iran och i 

Sverige. Studiens resultat visar ett signifikant samband mellan erfarenheter av 

arbetsrelaterat hot och våld och psykisk ohälsa och detta har varit gemensamt för båda 

länderna. Att blivit utsatt för arbetsrelaterat våld visas även påverka socialarbetarens 

självkänsla. Trots att iranska socialarbetare med erfarenheter av arbetsrelaterat våld visar en 

bättre grad av självkänsla än sina svenska kollegor med samma erfarenheter menar 

författarna att skillnaden inte är signifikant och inte kan hindra att dra slutsatsen att 

självkänslan blir negativt påverkad av hot och våld i arbetslivet.  

Även Jerre (2009) i sin genomgång av arbetsmiljöundersökningar skriver om psykisk ohälsa 

hos socialarbetarna som en konsekvens av exempelvis höga institutionella krav och 

budgetindragningar. Det i sin tur kan resultera i ökad stress och en känsla av brist på 

egenkontroll. Detta, menar författaren kan medföra en bristande inlevelseförmåga och 

empati hos socialarbetaren, vilket kan upplevas som kränkande av klienten och skapa 

frustration, konfrontation och följaktligen våldsamma situationer. Detta bekräftar även 

Welander, Astvik och Hellgren (2017) i sin studie som handlar om chefer och 

socialsekreterare samt biståndshandläggares trivsel och ohälsa i arbetet inom socialtjänsten. 

Även denna studie visar att arbetsmiljön har stor påverkan på tjänstemännens psykiska 

hälsa.  

Höga arbetsbelastningar och orimliga institutionella krav ökar stress och det psykiska 

måendet inom socialtjänstens tjänstemän. Studien visar att stöd från kollegor, inflytande och 

en öppenhet inom organisationen har stor påverkan på graden av stress och hanteringen av 

den (Welander, Astvik, & Hellgren, 2017). Att förekomsten av hot och våld leder återigen till 

psykisk ohälsa menar även Padyab och Ghazinours (2015). De skriver att det sociala stödet är 

i många fall avgörande för den psykiska hälsan hos socialarbetarna för att kunna hantera de 

organisatoriska och institutionella krav samt mötet med klienterna. De menar att 

arbetsplatser som genomsyras av bristande stöd från ledningen samt obefintlig 

gruppharmoni löper större risk att drabbas av hot och våld.  

Studien av Denney (2010) undersöker socialarbetares utsatthet för våld och hot från klienter, 

vilka orsakerna är samt vilka politiska åtgärder som vidtas. Han presenterar i sin artikel två 

perspektiv på våld orsakat av psykisk ohälsa. Han skiljer mellan rationellt och irrationellt 

våld. Det rationella våldet orsakas av mindre psykiska åkommor och utlösas av stressfulla 

situationer som till exempel vid materiella skador. Denna typ av våld tar ofta uttryck i verbala 

former och är förutsebart. Irrationellt våld däremot orsakas av svårare psykiska störningar 

som till exempel personlighetsstörning och utövas i fysiska former. Irrationellt våld är 

svårare för vård – och socialarbetare att förutse hos klienter och patienter. 

 

 



6 

2.4 Maktaspektens roll i mötet med klienter 

Lars-Christer Hydèn (1996) gjorde en genomgång av 20 samtal mellan socialarbetare och 

klienter som varit i behov av försörjningsstöd. Författaren kom bland annat fram till att 

klienten som träffar en socialarbetare och vill söka ekonomiskt bistånd hamnar i en situation 

där hans eller hennes ekonomiska val och prioriteringar granskas av socialarbetare. 

Författaren kallar socialarbetare för moraliska väktare då han menar att det många gånger är 

klienternas moraliska förmåga de ifrågasätter i bedömningarna om rätten till bistånd. Den 

moraliska bedömningen bygger på samhällets normer och värderingar om hur exempelvis 

man bör sköta sin privatekonomi menar Hyden (1996). Författaren beskriver hur individens 

personliga ekonomi ses som en spegelbild av individens personlighet och lägger grunden för 

stigma och stämpel från omgivningen och samhället i stort när den kollapsar. Denna 

uppfattning kan även sätta sin prägel på individens kontakt med socialsekreteraren. 

Människan på andra sidan av bordet, socialsekreteraren, däremot representerar en människa 

som präglas av rationalitet med ordning och reda och en individ som är kapabel till att göra 

kloka val i livet. Dessutom, menar Hydèn (1996), att socialsekreteraren är den som besitter 

makten att bevilja eller avslå den hjälpbehövande individens ansökan om sociala förmåner i 

form av ekonomiskt bistånd. Båda de ovannämnda aspekterna ger en klar bild av den 

obalansen i makt som finns mellan socialarbetaren och klienten. Ett förhållningssätt som 

innehåller en medvetenhet hos socialarbetare om maktaspektens obalans mellan denne och 

klient bidrar sannolikt till att minska risken för kränkningar och frustration hos klienten som 

kan ta sig uttryck i hot och våld.   

2.5 Den professionella relationens betydelse 

I studien av Ylvisaker. S. (2011) lyfts två perspektiv i förhållningsättet till klienter, det ena är 

klientcentrerat och det andra är regelcentrerat. De klienter som mött socialarbetare med ett 

mer klientcentrerat arbetssätt berättar mer positivt om mötet och upplever att 

socialarbetaren lyssnar och inte försöker definiera in dem i fack på samma sätt som den 

regelcentrerade socialarbetaren gör. Som tidigare sagts så har socialarbetarna ofta en 

ansträngd arbetssituation när det handlar om budget, krav och regler. Dessa krav lämnar ofta 

lite utrymme för socialarbetaren att lyssna på klientens egna önskningar och behov. Det 

tenderar då att kunna leda till ett mer regelcentrerade arbetssättet vilket kan underlätta för 

socialarbetare som genom att konsekvent hänvisa till byråkratin kan bidra med en känsla av 

självkontroll och minskar risken för utbrändhet, skriver författaren. De socialarbetare som är 

mer klientcentrerade visar på nöjdare klienter men det som visat sig är också att det 

klientcentrerade arbetssättet medför en ökad risk för utbrändhet hos socialarbetarna menar 

Ylvisaker. S. (2011).  

Regelperspektivet lyfts även i Alexanders och Charles undersökning från 2009 där 

författarna försöker i sin kvalitativa undersökning att titta närmare på relationen mellan 

socialarbetare och klient samt om den kan gynna eller missgynna klienten och 

arbetsprocessen. Författarna beskriver först vikten av en nära relation mellan socialarbetare 

och klient då socialt arbete är ett intimt arbete som ofta innebär socialarbetarens inblandning 
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i klientens privata sfär. Det rådande regelverket å andra sidan sätter tydliga gränser för 

relationen mellan parterna och kan enligt författarna även innebära hinder för skapandet av 

denna relation. Detta menar författarna är destruktivt och kan hindra socialarbetare att 

uppnå önskvärda resultat genom att skapa ett mänskligt band och en givande relation med 

sin klient. Den överprofessionaliseringen av socialt arbete som präglas av organisatoriska, 

ekonomiska och etiska regler har lett till en avhumanisering av klienter. Alexander och 

Charles (2009) refererar till begreppet yrkesavstånd och menar att de som förespråkar kravet 

på att socialarbetare ska hålla en professionell distans gentemot sin klient ignorerar vikten av 

den mänskliga interaktionen som kan ge socialarbetare ett mycket bra verktyg för att kunna 

uppnå optimala resultat. Flexibilitet och öppenhet är viktigt för att få en närmare relation 

mellan socialarbetare och klient menar de. De visar samtidigt på en medvetenhet om vikten 

av att professionella och etiska regler samt en nära relation med klienten kan äventyra 

rättssäkerheten och opartiskheten av socialarbetare.   

Relationens betydelse visas även av studien som genomfördes i Canada, där föräldrar 

intervjuades om vilka kvalitéer de uppskattade hos socialarbetarna. Maiter, Palmer och 

Manjis (2006) studie visar att de högst rankade egenskaperna som nämndes var 

omtänksamhet, empati, äkthet samt förståelse. Dessa är, menar författarna, egenskaper som 

behövs för att en människa ska kunna fungera i en mänsklig relation. Studiens resultat visar 

klienters förväntningar av socialarbetare att upprätthålla en mänsklig relation och inte vara 

avståndstagande.  

Till skillnad från Maiter m.fl. (2006) lyfter Järvinen (2002) de outtalade värderingar och 

förställningar som råder inom socialtjänsten om vad en klient är och hur hen bäst löser sina 

problem.  Systemet skapar klienten menar Järvinen (2002), befintliga organisatoriska ramar 

ofta lagstadgat är avgörande i bedömningen av vem som är klient. Hon menar vidare att 

socialarbetares ambition är att representera klienten men att detta arbete sker med systemet 

i ryggen och inte kan ses obunden från den organisation de företräder. Järvinen (2002) 

menar att det är föreställningar och normer om vad en klient är och vilken hjälp som de 

behöver som till stor del styr arbetet. Klienten har bara ett alternativ och det är anpassning 

till det rådande systemet, att passas in i en kategori för att göras till klient och få ta del av det 

sociala välfärdsystemet. Järvinen (2002) menar att det behövs ett synliggörande av de 

föreställningar och normer som göms under rutiner och strukturer i mötet med klienter. Hon 

ställer sig frågan om en lyckad arbetsinsats är lika med att en klient anpassat sig till de 

värderingar och det system som råder och en misslyckad arbetsinsats samma sak som brist 

på vilja och förmåga att anpassa sig hos klienten. Detta får även stöd av Hyden (1996) som 

också skriver, att en viktig uppgift för socialarbetaren är att klassificera in människor i olika 

kategorier för att kunna tillämpa befintliga resurser och åtgärder som finns i organisationen. 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningen av genomgången av de ovannämnda studierna visar att hot och våld från 

klienter är vanligt förekommande inom socialt arbete. Yrken som innefattar direktkontakt 

med människor är särskilt utsatta, exempelvis socialtjänsten.  Några faktorer som kan öka 
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risken för arbetsrelaterat våld är arbeten med människor som är sjuka eller mår dåligt, 

bristande belysning, ogenomtänkt möblering av exempelvis väntrum eller besöksrum samt 

avbrott i möten med klienter. Klientrelaterat våld kan ge konsekvenser som psykisk ohälsa 

hos socialarbetarna. Forskningen visar också att psykisk ohälsa hos socialarbetare orsakad av 

höga institutionella krav och lågt kollegialt stöd kan leda till bristande engagemang och 

empati hos socialarbetarna och därmed öka denna risk.  I yrket som biståndshandläggare 

finns en obalans i makten mellan klient och socialarbetare vilket med stor sannolikhet kan 

påverka relationen dem emellan. Detta kan upplevas av klienten som att dennes moral 

ifrågasätts och att den ekonomiska situation de hamnat i är en spegelbild av deras identitet. 

En bra relation och ett arbetssätt som präglas av klientcentrering anses skapa bättre 

förutsättningar i arbetet med klienter. Ett för regelcentrerat arbetssätt kan däremot bli ett 

hinder för relationen. Detta kan ibland vara problematiskt då socialarbetaren å ena sidan 

representerar klienten och andra sidan systemet. Det sociala arbetet styrs till stor del av 

systemet och de normer och värderingar som finns. Behovet av ett synliggörande av de 

föreställningar och normer som styr det sociala arbetet påtalas av tidigare forskning. 

Klienters erfarenheter av mötet med socialarbetare visar att i de fall då socialarbetaren 

använder ett mer klientcentrerat arbete upplever klienterna ett mer positivt möte. Empati, 

förståelse och en god lyssnare är egenskaper som klienter prioriterar i mötet med 

socialarbetaren.  
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3 TEORETISKA PERSPEKTIV  

Nedan följer de två teorier som används i resultatet för att tolka och analysera den empiri 

som funnits. Valet av den första teorin grundar sig i ett intresse av hur socialarbetare 

upplever att deras relationer med klienter påverkas av deras roll som myndighetsperson och 

den befogenhet som yrket innebär. Gräsrotsbyråkratin som teori har till syfte i denna studie 

att spegla hur relationen påverkas av de dubbla roller som myndighetsutövning innebär 

enligt denna teori. Erkännande teorin bidrar i denna studie med en fördjupad kunskap och 

förståelse om människors grundläggande behov i att bli sedda och respekterade för den 

människa de är och vilka möjliga konsekvenser som ett förnekande av erkännande kan 

medföra. Genom denna teori är avsikten att lyfta fram hur förhållningssätt och relationer 

inom myndighetsutövning ibland kan ses som avgörande för goda möten med klienter. 

Sammanfattningsvis kan båda teorierna tillskrivas stor relevans för analysen av 

socialarbetares syn på förhållningssätt och relation i mötet med klienter och kommer att vara 

en utgångspunkt för analysen av studiens empiri. Att i arbetet hitta en balansgång mellan att 

förhålla sig till både ett klientcentrerat och ett regelcentrerat arbetssätt kommer att vara ett 

av de perspektiven ur vilket empirin bearbetas. Den existerande relationen mellan 

socialarbetare och klient som enligt teorin om gräsrotsbyråkrati präglar det sociala arbetet 

kan studeras och analyseras med hjälp av erkännande teorin. Att förhålla sig till de tre 

formerna av erkännande som teorin beskriver samt att ta avstånd från ett arbetssätt som 

genomsyras av missaktning av människan kan betraktas som positiva egenskaper för en 

relation. Det är tydligt att teorierna går hand i hand och att det finns kopplingar mellan dem. 

Medans teorin om gräsrotsbyråkratin bekräftar existensen av en speciell typ av relation som 

kommer till stånd mellan klienten och myndighetspersonen så beskriver erkännande teorin 

hur ena partens förhållningssätt kan gynna eller missgynna relationens andra part. 

Relationens betydelse för att förebygga hot och våld i det sociala arbetet är denna studies 

kärnfråga och utgör tillsammans med frågan om socialarbetarens förhållningssättet mot 

klienter den huvudingången i bearbetning och analys av studiens empiri.  

3.1 Gräsrotbyråkratin 

Begreppet “gräsrotsbyråkrati” eller street-level bureaucracy introducerades av den 

amerikanska statsvetaren Michael Lipsky i slutet av 1960-talet. En gräsrotsbyråkrat i detta 

koncept är en offentligt anställd tjänsteman med två kännetecken. Det ena är att hen i sitt 

dagliga arbete utövar direkt kontakt med människor och det andra är förfogandet över en 

viss grad av handlingsfrihet (Lipsky, 1980). Kontakten med människor i form av klienter i 

detta sammanhang sker enligt Johansson (2007, s. 42) på olika sätt beroende på de 

organisatoriska förhållanden och förutsättningar. Handlingsfriheten, däremot, ska medföra 

möjligheten och behörigheten att fatta beslut för att kunna betraktas som en 

gräsrotsbyråkrat.  

Vidare menar Johansson (2007, s. 50) att gräsrotsbyråkratens arbete präglas i hög grad av 

relation med klienter. Denna relation är av en ömsesidig karaktär där båda parternas existens 
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har ett visst beroende av varandra. Klienten är arbetets råvara, en människa som genom sin 

förvandling till klient eller “fall” ger gräsrotsbyråkraten förutsättningen att kunna existera i 

sin roll. Klienten är en konsument av gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter och produkt i form 

av beslut. Denna klient är samtidigt i behov av stöd och hjälp och de sökta insatserna som 

beviljas av byråkraten, en ge - och - ta relation.  

Relationen mellan klient och myndighetsperson är å ena sidan en mänsklig relation som 

existerar mellan två människor med mänskliga egenskaper. Men den är också en 

professionell relation som i hög grad påverkas av olika organisatoriska strukturer. Enligt 

Johansson (2007, s. 60) är den viktigaste uppgiften för en gräsrotsbyråkrat att aktualisera ett 

ärende och starta ett “fall”. Med andra ord ska människan direkt efter första kontakten med 

staten som representeras av gräsrotsbyråkrater förvandlas till klient och följaktligen till ett 

“fall”. För att underlätta bedömningen i ärendet och främja arbetsprocessen behöver 

gräsrotsbyråkraten göra en stratifiering av sina klienter och kategorisera dem i olika fack. 

Människan, en vanlig samhällsmedlem, behöver anpassa sig efter organisationens struktur 

och genomgå denna förvandlingen. Helt plötsligt förvandlas människor till klienter, 

patienter, arbetssökande, missbrukare och så vidare. Denna sida av relationen mellan 

gräsrotsbyråkrat och klient kan många gånger ge klienten anledning att distansera sig och 

känna sig som ett objekt i gräsrotsbyråkratens ärendehandläggning.  

Relationen som existerar mellan en klient och en myndighetsperson beskrivs av Johansson 

(2007, s. 59) som en form av social relation där klienten som ett subjekt kan agera, vara 

delaktig och påverka relationen då denne är relationens ena part. Detta kan inte ett fall, ett 

ärende eller en personakt göra då dessa är objekt som skapats av byråkraten utifrån klienten 

och dennes situation. Enligt Johansson (2007, s. 43) är denna förvandling av klient till 

”ärende” ett ofrånkomligt krav från organisationen till gräsrotsbyråkraten för att kunna 

anpassa människan till organisationens arbetsstruktur. Detta kan frånta klienten den 

subjektiva rollen i relationen som denne kan spela och ger gräsrotsbyråkraten mer utrymme 

att se situationen ur organisationens perspektiv och utföra ett allt mer regelcentrerat arbete. 

Denna typ av förhållningssätt i arbetet kan ha effekter på relationen mellan klienten och 

myndighetspersonen då de ofta har olika syn på och uppfattning av klientens situation.  

Relationen mellan en gräsrotsbyråkrat och en klient genomsyras av ojämlikhet utifrån makt 

– och beroendeperspektivet där gräsrotsbyråkraten har vissa sidor av relationen till sin 

fördel. Johansson (2007, s. 52) illustrerar denna ojämlikhet och menar att 

gräsrotsbyråkraten besitter makt över de organisatoriska resurser och har behörighet att fatta 

gynnande eller missgynnande beslut vilket innebär belöning eller straff för klienten. En 

annan fördel som gräsrotsbyråkraten har är att vara rutinerad på denna typ av relation då 

hen i sitt arbetslivs vardag träffar mängder av klienter och erfar relation med dem. Klientens 

erfarenhet av denna typ av kontakt och relation är väldigt begränsad eller obefintlig. 

Johansson (2007, s. 53) går vidare med sin beskrivning av den asymmetriska relationen 

mellan gräsrotsbyråkraten och klienten och menar att kontakten mellan dessa två äger rum i 

en miljö som för gräsrotsbyråkraten är hemmaplan medan för klienten känns mer som 

bortaplan. Detta, menar författaren, beror på att gräsrotsbyråkraten befinner sig i en miljö 

där han känner sig hemtam och är bekant med omgivningen som många gånger symboliserar 
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och även förstärker det rådande beroendeförhållandet. Klienten däremot är mer eller mindre 

tvungen att ta sig till denna obekanta formella miljön.  

Grundaren av teorin om gräsrotsbyråkratin, Michael Lipsky, motsatte sig den allmänna 

uppfattningen om att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme bestäms av politiska beslut. 

Han menade att det i själva verket är gräsrotsbyråkratens stora handlingsutrymme som 

bestämmer den politiska riktningen och påverkar den politiska apparaten. Johansson (2007, 

s.45) säger sig vara motståndare till denna tolkning av Lipsky och menar att 

gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är i högsta grad påverkat och begränsat av politiska 

beslut och av politiker bestämda riktlinjer. Dessutom nämner författaren den organisatoriska 

utformningen och typen av arbetsuppgifterna i verksamheten som faktorer som kan påverka 

handlingsutrymme. Oavsett vilken av de ovannämnda tolkningarna som föredras råder det 

ingen tvekan om att handlingsutrymmet medför möjligheten och behörigheten att fatta 

beslut som kan ha stor betydelse i klientens liv (Johansson 2007, s. 42).  

3.2 Erkännande teorin  

En uppväxt genomsyrad av en kärleksfull omsorg där barnet blir sedd, eller en uppväxt med 

föräldrar som inte orkat eller har kapacitet att se sina barn. En kärleksrelation till en partner 

som bygger på respekt och lyhördhet för varandra eller en relation som präglas av förnedring, 

förminskning och hårda ord. Upplevelser av att inte bli sedd, accepterad, ignorerad eller 

bekräftad och uppskattad är exempel på att antingen uppleva missaktning eller erkännande 

för den människa man är menar Heidegren (2009, s. 7) Han menar vidare att erkännande är 

något som skapar förutsättningar till social integration med andra människor. 

Erkännande är ett från grunden primärt behov och har stark anknytning till frågan, vem är 

jag och utvecklas i relation med andra, därav skapar individen en bild av sig själv menar 

filosofen Charles Taylor (Heidegren, 2009, s. 21). Ett ökat behov av erkännande menar han 

hänger samman med det samhälle vi lever i idag. Taylor beskriver att i det moderna 

samhället är det viktigt att vara sann mot sig själv och sträva efter ett självförverkligande 

vilket medför ett större behov av att bli erkänd i sin identitet. Detta blir det nya idealet i det 

moderna samhället och om individen förnekas detta individuella erkännande uppfattas det 

av individen som att förnekas lika värde (Heidegren, 2009, s. 21-22). 

Heidegren (2009) lyfter ytterligare en författare inom ämnet erkännande, Todorov (f. 1939), 

som i likhet med Taylor ser erkännande som ett grundläggande behov hos mänskligheten. 

”Såsom människor är och förblir vi ofullständiga, och just därför har vi ett behov av andra 

människor, ett behov av att bli bekräftade i vår existens. Att möta den andres bekräftande 

blick kan likställas med en andra födelse – vår födelse som sociala varelser” (Heidegren, 

2009, s. 24). Heidegren lyfter fram Todorovs (f. 1939) resonemang av skillnaden att 

missaktas och att inte beaktas. Att inte vara fullt ut synlig i sociala sammanhang kan många 

gånger upplevas mer smärtsamt än att utsättas för direkt missaktning vilket kan ses som ett 

erkännande men i negativ bemärkelse. När ett erkännande inte lyckats kan det enligt 

Todorov (f. 1939) resulterar i olika sätt att hantera detta, exempelvis underkastelse, arrogans, 

offerroll och vissa gånger i våld. Vidare diskuteras möjligheterna att få erhålla erkännande, 
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den första delen av ett erkännande förutsätter att människor har en roll som de fyller, genom 

en roll syns och finns man vilket i sig innebär ett slags erkännande. Den andra delen av att 

uppnå erkännande beskrivs som ett alternerande mellan de mötande parterna, att bjuda in, 

se varandra och lyssna vilket ger möjlighet att våga öppna sig inför varandra (Heidegren, 

2009). 

Begreppet erkännande och dess betydelse för att utveckla och bibehålla en positiv och god 

självbild fick sitt genomslag inom samhällsvetenskapen framför allt från två filosofer vid 

namn Axel Honneth (f. 1949) och den tidigare nämnda Charles Taylor (f. 1931). Utifrån 

Honneths (f. 1949) teoretiska ansats av erkännande är begreppet personlig identitet centralt 

vilket kan tolkas synonymt med en positiv självbild menar Heidegren (2009, s.28). Att 

utveckla en sådan menar han kräver erkännande i flera former och är också avgörande för ett 

individuellt självförverkligande. En positiv självbild innefattar tre begrepp, självförtroende, 

självaktning och självuppskattning och utvecklas genom tre former av erkännande enligt 

denna teori. Den första formen av erkännande handlar om mänskliga primärrelationer, 

exempelvis som mellan mor och barn och en villkorslös kärlek. Den villkorslösa kärleken 

skapar en trygghet i barnet och tron till att världen är god. Detta skapar en balans mellan den 

känslomässiga bindningen till modern och möjligheterna till självständighet som är en 

förutsättning för att utveckla ett självförtroende och tron till sin egen förmåga. Den andra 

formen handlar om ett rättsligt erkännande som idag i motsats till de förmoderna samhällena 

är oberoende av status och ställning. Rättigheter idag är lika för alla människor utifrån 

rättsperspektivet men som moraliskt erkänd, sedd som en rationell och handlingskraftig 

samhällsmedlem betrodd att kunna ta kloka beslut kan upplevelsen av erkännande variera. 

Detta påverkar känslan av självaktning och synen på sig själv som en fullvärdig och till synes 

god samhällsmedborgare kapabel att delta i samhällslivet menar Heidegren (2009, s. 29- 

30). Den tredje formen är social uppskattning, att bli sedd, hörd och uppskattad för den 

unika person man är i motsats till det rättsliga erkännandet som är gemensamt med andra. 

Dessa former av erkännande tillsammans ger förutsättningar för ett självförverkligande hos 

individen (Heidegren, 2009, s. 30 - 31). 

En människa som i motsats till erkännande blir utsatt för missaktning i olika former som 

exempelvis fysiska övergrepp, kränkningar och förnedring samt inte ses som en fullvärdig 

moralisk samhällsmedborgare kan få allvarliga konsekvenser. Honneth menar att känslor 

som skam, vrede och frustration som ett resultat av förnekat erkännande kan ge uttryck i 

exempelvis våld mot en annan part (Heidegren, 2009, s. 33). 

Teorin om erkännande är intressant att studera i förhållande till vårt syfte och våra 

frågeställningar när det handlar om relationens betydelse för uppkomsten av hot och våld. 

Människor bär med sig olika erfarenheter av erkännande och missaktning som resulterar i 

olika grader av positiv självbild och tron till sin förmåga vilket kan tänkas påverka mötet 

mellan socialarbetare och klient. Vidare kan det antas att relationen mellan socialarbetare 

och klient antingen kan förstärka känslan av missaktning eller bidra till en känsla av 

erkännande. 
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4 METOD 

Denna studie har en abduktiv ansats, vilket innebär enligt Alvesson och Sköldberg (2006, s. 

56) att teori och empiri använts växelvis. Teorin har föregått empirin för att skapa en 

förförståelse och stöd för att uppmärksamma eventuella mönster och bidra till ökad 

förståelse av fenomenet klientrelaterat våld inom socialtjänsten. Den observerade 

verkligheten, empirin, har analyserats och lett till nya iakttagelser bortom vår förförståelse 

och bidragit med nya teorier och kunskaper inom detta område. I detta avsnitt kommer vi att 

presentera den metod som vi använt oss av för denna studie.  

4.1 Val av metod 

Detta är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med 12 stycken 

socialarbetare från två städer i Mellansverige. Populationen består av sex socialarbetare i 

respektive stad. Samtliga respondenter arbetar inom försörjningsstödenheten fast med olika 

målgrupper. Då vi är intresserade av socialarbetarnas upplevelser och berättelser av hot och 

våld samt relationens betydelse för fenomenet så valde vi att använda oss av en 

semistrukturerad intervju som kan bidra med en djupare förståelse och kunskap av detta. 

Med en semistrukturerad intervju har vi en tydlig ram att förhålla oss till men samtidigt 

möjlighet att förtydliga, följa upp och ställa följdfrågor om vi önskar. Detta sätt att intervjua 

skapar en flexibilitet och en ökad möjlighet till att fånga upp respondentens egna åsikter och 

ståndpunkter, menar Bryman (2011, s. 413). 

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval har använts i denna studie, det vill säga att det gjordes ett urval av de 

personer som ansågs vara relevanta för undersökningen i syfte att få svar på 

forskningsfrågorna. Det målinriktade urvalet i denna studie bestod av socialarbetare inom 

försörjningsstödsenheten där utsattheten för förekomsten av våldsincidenter är högre. Detta 

på grund av att arbetet innebär att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd och utövas i direkt 

och nära kontakt med människor i utsatta situationer. Denna typ av arbete löper enligt 

tidigare forskning större risk för konflikter och våldsamheter. Detta i enlighet med Bryman 

(2011, s. 434) som menar att ett målinriktat urval är att rekommendera i kvalitativ forskning, 

med syfte att forskningsfrågor och urvalet skall ha en god överensstämmelse. För att få 

tillgång till relevanta respondenter har ett så kalla snöbollsurval använts, det innebär att två 

stycken socialarbetare kontaktades som ansågs relevanta för studien och som vi sedan 

tidigare kände till. De i sin tur blev ombedda att vidare kontakta andra socialarbetare som 

kunde tänkas vilja ställa upp för en intervju. Det visade sig ge ett bra resultat, då 12 stycken 

socialarbetare kontaktades i två olika kommuner och som gärna ville delta i undersökningen. 

Urvalet har gjorts utan hänsyn till deltagares ålder eller kön då det inte varit av någon 

betydelse utifrån studiens syfte. Detta med hänsyn till att studien inte har något komparativt 

syfte och inte är tänkt att göra någon jämförelse av deltagares upplevelser av hot och våld 
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eller deras syn på relationens betydelse.  

 

4.3 Datainsamling och genomförande 

Intervjupersonerna kontakdes via mail och telefon där syftet med studien presenterades och 

en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i studien. Efter att ha fått positiva svar om 

deltagande togs kontakt med respektive respondent via mail och bestämdes en tid som 

passade dem. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. En 

intervjuguide konstruerades med frågor med avsikt att få svar på syftet och 

frågeställningarna. Intervjuguiden bygger på införskaffad kunskap genom tidigare forskning 

samt ytterligare litteratur i form av böcker som lånades på biblioteket. Till viss del har också 

vår förförståelse och tidigare erfarenheter från fältet bidragit till formuleringen av 

intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes med 11 stycken socialarbetare samt en enhetschef i 

två olika kommuner. Två socialkontor besöktes i två olika städer i mellan Sverige. De 12 

intervjuerna genomfördes under två dagar, sex stycken intervjuer på vartdera socialkontoret.  

Samtliga kontaktade respondenter deltog i undersökningen vilket innebar att 

undersökningen genomfördes utan bortfall. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter per 

respondent. Varje intervju startades med att upplysa om de forskningsetiska principerna. 

Intervjuerna löpte på väldigt bra, respondenterna var mycket positiva och hjälpsamma, de 

försökte vara tydliga och svara så utförligt de kunde på frågorna. Respondenterna upplevdes 

väl förberedda, de hade avsatt tid och bokat ett rum där intervjuerna kunde genomföras utan 

några störningsmoment. Till en början kändes några respondenter lite nervösa och spända 

men efter att intervjun startat upplevdes de mer avslappnade vilket kan bero på att 

inledningen av intervjuguiden bestod av enkla och mer inledande frågor. En annan 

bidragande faktor var att vissa följdfrågor av eget intresse ställdes men som inte sågs ha så 

stor relevans för studien, exempelvis ” Jag trivs men jag ska snart byta arbete” – jaha vad ska 

du göra istället? Detta kan ha bidragit till en känsla av visat intresse av den specifika enskilda 

individen och intervjun upplevdes mer som ett samtal.  

4.4 Databearbetning och analys 

Varje intervju spelades in med samtycke av intervjupersonen och sedan transkriberades 

ordagrant. Efter transkriberingarna har respondenterna fått fiktiva namn som använt i 

resultat och analys. Inspelning av intervju ger, enligt Bryman (2013, s. 428), intervjuaren 

möjligheten att vara uppmärksam och kunna noggrant följa det som sägs och vid behov ställa 

följdfrågor och sondera uppgifterna då hen inte är distraherad av behovet att föra 

anteckningar av det som sägs. Efter att första intervjuerna var genomförda påbörjades en 

tematisk analys av insamlade data. Bryman (2013, s. 430) menar att transkribering innebär 

en snabbt växande textmassa och rekommenderar att forskaren inte väntar med analysen av 

sin data tills alla intervjuerna är gjorda och transkriberade. Detta för att undvika känslan av 

att stå inför ett oöverstigligt berg.  Vid den tematiska analysen delades innehållet av 
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intervjuerna in i vad som ansågs vara de mest relevanta teman samt där det fanns 

beröringspunkter mellan respondenternas berättelser, åsikter och upplevelser. 

Beröringspunkterna har analyserats både utifrån deras likheter och skillnader.  

Vid analysen av den framställda texten efter transkriberingen av intervjuerna har ett 

hermeneutiskt synsätt använts. Hermeneutik är ett synsätt för tolkning av texter som innebär 

att för att förstå en del måste den förstås i sammanhanget med helheten och för att förstå 

helheten är det nödvändigt att förstå delarna. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln 

menar Sköldberg & Alvesson (2008, s. 193). Hermeneutik innebär också enligt Bryman 

(2011, s. 507) att tolka och ta fram textens innebörd och budskap utifrån samma perspektiv 

som textens primära skapare haft. Forskaren vid en sådan tolkning ska också beakta de 

sociala och historiska förhållanden som rådde när texten producerades. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009, s. 66) handlar hermeneutik om att utifrån en text tolka dess mening, detta 

är det centrala i hermeneutik. Ett speciellt fokus riktas mot (läggs på) de meningar som riktas 

mot studiens syfte samt utgår från forskarens förkunskap om den insamlade empirin och 

dess innehåll. 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv som beskrivits ovan har respondenternas svar 

analyserats för att försöka finna mönster, likheter och skillnader i deras berättelser. Utifrån 

empirin formulerades ett antal teman som ansågs relevanta för studiens resultat. Från 

respondenternas berättelser plockades meningscentrat ut och sorterades in under olika 

kategorier/teman. Dessa delar har tillsammans bidragit till en hel bild av socialarbetarnas 

åsikter och upplevelser. Nedan presenteras några olika meningscentrat där vi har tagit fasta 

på olika ord som anses har betydelse. 

 

Tabell 1: Sammanfattning av tematisk analys 

 

Förhållningssätt  Relationens 
 betydelse    

Maktens obalans  Psykosociala 
      
 arbetsmiljön 

Omfattning 
av hot och 
våld 

Se människan, 
lyssna, visa 
förståelse, 
tydlighet, 
kommunikation, 
respekt, klienten 
styr, viktigt med 
tydliga roller 

Jätteviktig, en 
förutsättning, 
tvåsidig, leder 
till förståelse 
och tillit 

Generellt en negativ 
bild av 
myndighetspersoner, 
viktigt att inte 
missbruka, ojämlik 
 

Bra ledning, 
kollegialt stöd, 
bra  
Organisation, 
struktur 

Sällan, 
endast per 
telefon, 
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4.5 Etiska ställningstagande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett mail ut med information och ett missivbrev 

där studiens syfte beskrevs, hur lång tid intervjuerna beräknades att ta samt de 

forskningsetiska reglerna som vi förhåller oss till. Till de forskningsetiska reglerna hör 

informationskravet som innebär att informera respondenterna om studiens syfte. När 

förfrågningarna skickades ut om deltagande i studien informerades respondenterna om det 

övergripande syftet med undersökningen, detta för att de skulle veta vad de deltog i och vilka 

eventuella frågor de kunde förvänta sig. Syftet med den informationen var att 

respondenterna skulle känna sig väl till mods och något förberedda.  

I det fysiska mötet med respondenterna gavs ytterligare mer ingående information om vilket 

perspektiv på hot och våld som var avsikten att studera. En mer ingående information om 

studiens syfte samt intervjufrågorna skickades inte ut på förhand då det kan förväntas 

påverka resultatet av svaren och minska tillförlitligheten av studien. De forskningsetiska 

reglerna innefattar också samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva bestämmer över 

sitt deltagande samt att de när som helst har rätt avböja sitt deltagande i undersökningen. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades tydligt om deras rättigheter att inte behöva 

svara på någon fråga samt att de har rätt att ångra sig under intervjuns gång om de upplever 

obehag eller om intervjun inte motsvarade deras förväntningar. Konfidentialitetskravet är 

också en av dessa regler som handlar om att alla personuppgifter och andra uppgifter om 

undersökningens deltagare ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Studien 

innehåller endast fiktiva namn och inga beskrivningar som skulle kunna härröras till någon 

person, samt har även citaten används med största diskretion, vilket innebär att då det kan 

finnas möjlighet att genom citat identifiera någon person har dessa ej använts. Det empiriska 

materialet kommer efter undersökningen är slutförd att raderats, både röstinspelningarna 

samt de nedskrivna transkriberingarna. Även nyttjandekravet hör till etiska regler och 

innebär att all data som samlas in endast används för forskningsändamål (Bryman, 2013, s. 

131 – 132). Den insamlade empirin kommer under inga förutsättningar att användas för 

något annat ändamål än det som är syftet med undersökningen. 

Studiens författare har varit medvetna och tagit hänsyn till ämnets känsliga karaktär och att 

det kan väcka starka känslor hos respondenterna som kan vara svåra att prata om. Det har 

därför påpekats en extra gång innan respektive intervju att respondenten inte behöver svara 

på de frågor som hen inte känner sig bekväm med. Ämnets känsliga karaktär samt 

sannolikheten att respondenterna inte har berättat vissa upplevelser är ett faktum som inte 

kan frångås. Detta ger ännu en anledning till att inte göra något anspråk på generalisering av 

studiens resultat – vilket ändå inte varit syftet med studien.   
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4.6 Validitet och reliabilitet 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp vars syfte är att avgöra tillförlitligheten på en studie, om studien 

mätt det som avsikten var att mäta (Thuren, 2009, s. 26). Efter litteraturgenomgång av 

tidigare studier på området framkom hot och våld som en vanlig och ökande företeelse inom 

socialtjänsten. Av den anledningen ansågs det ytterst relevant att vända sig till yrkesgruppen 

socialarbetare för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden 

är noga genomarbetade för att lyfta det som studien har för avsikt att undersöka och få svar 

på studiens syfte och frågeställningar. Tillförlitligheten i denna studie handlar om huruvida 

studien är möjlig att upprepas. Genom en noga beskrivning av det tillämpade 

tillvägagångsättet i mötet med respondenterna vilket innefattar när intervjuerna ägde rum, i 

vilken miljö de ägde rum samt en utförlig beskrivning av metoden som användes i 

intervjuprocessen kan man anse denna studie replikerbar.  

Interbedömarreliabilitet beskrivs av Bryman (2013, s. 160) som en överrensstämmelse 

mellan forskarna vid bearbetning och analys av empirin när en undersökning bedrivs av två 

eller flera forskare och subjektiva bedömningar av data görs. Vid denna studie har hänsyn 

tagits till interbedömarreliabilitet vid samtliga punkter. Alla intervjuer har genomförts av 

båda författarna och den insamlade empirin har bearbetats och analyserats tillsammans. 

Studiens resultat har analyserats gemensamt av författarna och ett utförligt resonemang har 

pågått innan gemensamma tolkningar och slutsatser presenterats i resultatet för studien. 

4.6.2 Validitet 

Begreppet validitet handlar om att stärka trovärdigheten i en studie. Bryman (2011, s. 352) 

menar att forskare måste visa att resultatet, det vill säga att observationer och analyser av 

intervjuer skall ha en god samstämmighet till de teoretiska ansatser som presenteras. När det 

handlar om validiteten som rör generaliserbarhet menar han att det är problematiskt i 

kvalitativ forskning då endast ett fåtal deltar i studien samt att det är specifika fall som man 

undersöker (Bryman, 2011, s. 352). Detta stämmer väl överens i denna studie då studien kan 

ses bygga på en relativt liten population och inom ett begränsat geografiskt område. 

Intervjuerna genomfördes i endast två olika städer i mellan Sverige och problemets 

omfattning kan sannolikt variera mellan olika geografiska områden. Arbetslösheten och 

behovet av stöd och hjälp ekonomiskt skiljer sig troligen markant mellan olika områden och 

städer i Sverige. Detta innebär en svårighet att generalisera studiens resultat och se det 

representativt för hela landet. Sköldberg och Alvesson (2008, s. 52) menar att synen på 

generalisering ses olika inom kvalitativ och kvantitativ forskning och beror till stor del av 

vilken epistemologisk ståndpunkt man utgår ifrån, synen på vad som är kunskap och var man 

finner den. Kvale och Brinkman (2009, s.280) ställer sig frågande till varför man ska 

generalisera och hänvisar till att synen på funnen kunskap inom de kvalitativa forskningar är 

att den är föränderlig och beror på olika sociala och historiska kontexter som påverkar den 

sociala världen och handlingar inom den. 
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Det urval som används i studien kan också diskuteras utifrån möjligheten att se resultaten 

som representativa. Snöbollsurvalet som användes i denna studie bidrog till att relevanta 

intervjupersoner för ämnet deltog men med ett slumpmässigt urval i hela landet skulle 

validiteten kunna stärkas ytterligare. Snöbollsurvalet i denna studie bidrog till två grupper av 

socialarbetare som kände varandra sedan tidigare samt att de arbetade på samma 

arbetsplats. Detta kan tänkas påverka deras svar på intervjufrågorna, då vissa frågor kan ses 

som känsliga och att socialarbetarna känner en viss lojalitet till sina kollegor och sin 

arbetsplats. Av dessa anledningar kan det finnas en risk att svaren vissa gånger förskönades 

på grund av att anonymiteten hos respondenterna inte upplevdes som fullständig bland sina 

kollegor. Bryman (2011, s. 196) menar att ett snöbollsurval i regel inte kan ses som 

representativt för hela populationen vilket kan för denna studie innebära att resultatet inte 

kan generaliseras på alla socialarbetare. Vidare menar Bryman (2013, s. 372) att syftet med 

kvalitativa undersökningar är att skapa en kontextuell förståelse av beteenden, åsikter och 

värderingar. Vad det gäller denna studie har avsikten inte varit att generalisera utan skapa en 

inblick i hur ett fåtal socialarbetare upplever mötet med klienten och de risker att utsättas för 

våld och hot som påtalats i tidigare forskning. Vidare har ambitionen vid denna studie varit 

att resultatet skulle kunna säga något som är utmärkande för betydelsen av en fungerande 

relation mellan socialarbetare och klient för att förebygga konflikter och våldsamheter. I den 

meningen är anspråken på generalisering snarare av teoretisk art.  

Det som i sin tur kan stärka validiteten är användningen av den yrkesgrupp vilken, som 

tidigare nämnts, har haft stor erfarenhet av detta fenomen samt en yrkesgrupp där en ökning 

av hot och våld har indikerats.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Här nedan följer resultatet från den inhämtade empirin som är indelat i tre huvudrubriker. 

Den första huvudrubriken handlar om relationer mellan socialarbetare och klient och är 

indelad i tre underrubriker då detta är kärnfrågan i studien och lyfts ur olika perspektiv. De 

som valts att studera ur ett relationsperspektiv är relationens roll inom socialt arbete, 

socialarbetares förhållningssätt samt synen på maktaspekten i mötet mellan klient och 

socialarbetare. Den andra huvudrubriken har för avsikt att visa problemets omfattning och 

till sist den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för respondenterna. Efter en beskrivning av 

respektive rubrik följer resultateten av den inhämtade empirin följt av en analys. Analysen 

bygger på tidigare forskning som behandlar de ovanstående ämnena. Teorierna erkännande 

och gräsrotsbyråkratin har använts i analysen framför allt i de delar av studien som berör 

relationen och som anses kunna tydliggöra relationens vikt och betydelse samt bidra till 

bättre förståelse och ökad kunskap inom detta ämne. 

5.1 Betydelse av en fungerande relation mellan socialsekreterare och 

klient 

Tidigare forskning på området arbetsrelaterat våld inom socialtjänsten visar på hur hot och 

våld gestaltar sig, på fenomenets omfattning, dess påverkan på den psykiska och fysiska 

hälsan samt klienters upplevelser av mötet med socialtjänsten (Padyab & Ghazinour, 2015), 

(Littlechild, 2015) och (Jerre, 2009). I relation till avsnittet tidigare forskning drogs 

slutsatsen att socialt arbete ät ett utsatt yrke för förekomsten av hot och våld. Vidare 

konstaterades att få studier på området berör relationen mellan socialarbetare och klienter 

samt den eventuella påverkan den kan ha gällande konflikter och meningsskiljaktigheter som 

ibland uppstår mellan klient och socialarbetare. Eftersom relationens betydelse är studiens 

huvudfråga kommer den att analyseras här nedan utifrån tre olika perspektiv och det första 

perspektivet är själva relationens betydelse i det sociala arbetet.  

5.1.1 Relationens roll i det sociala arbetet  

Att relationen har stor betydelse och inverkan för socialarbetarnas arbete framkommer 

tydligt under intervjuernas gång. Ett återkommande mönster i deras berättelser handlar om 

vikten av att lyssna, att klienten får komma till tals och genom det får möjlighet att kunna 

sätta sig in i klientens situation. Dessa aspekter beskrivs på följande sätt av respondenterna:  

Daniel: Vi lägger inte vikten enbart på att sitta och handlägga ekonomiskt bistånd som man 

gör på många andra ställen att bara sitta och räkna och räkna utan vi bygger vårt uppdrag på 

relationen med människor och att lyssna på människan själv som får chansen att uttrycka vad 

de vill och på vilket sätt människan själv anser att hen kan komma till försörjning. Hela grejen 

bygger på att lyssna. Traditionellt sett har socialtjänsten definierat människors problematik. 
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Michaela: Jag tror relationen är jätteviktig, tror jag verkligen mycket utifrån att det sociala 

arbetet är så mycket mer än ut till självförsörjning. Det kan ju vara många bitar, har man barn 

som strular i skolan, man har ett ex som beter sig jättedåligt det kan ju vara jättemycket annat 

som grunden till att jag inte orkar stå jättenära arbetsmarknaden just nu eller liksom man får 

ju liksom om man inte har nån relation får man aldrig reda på sånt. 

Daniel: Sara Kirkefjord sa en gång en beröm mening att “för att kunna föra en människa mot 

ett bestämt mål så behöver du finna den personen där den personen är”  ….det är nyckel till 

alltihopa. Jag kan inte ha en mall för alla människor utan att lyssna på klienten som ofta 

kanske tar små små steg. Att visa intresse för människor. När den professionella människan 

bjuder på sig själv så får hen alltid tillbaks. Inte låtsas att vara intresserad utan faktiskt lyssna 

på människor 

Vidare kan det tolkas av respondenterna att relationen är ”nyckel till alltihopa” och en 

avgörande faktor för att nå människor och minska risken för konflikter och frustration. Den 

relation respondenterna förespråkar menar de bygger på vikten av att se hela människan, 

tron till människors egen förmåga, rätt att uttrycka sina individuella behov och önskningar 

samt rätten att själva bestämma över sina liv och bli respekterade för den människa de är. 

Detta kan hänföras till det sociala arbetets uppdrag enligt portalparagrafen 1§ i 1 kap 

(2001:453) i socialtjänstlagen som betonar vikten av att utveckla och frigöra människans 

egna resurser samt respekt för självbestämmanderätten. Alexander och Charles (2009) 

betonar betydelsen av det sociala samspelet och interaktionen inom socialt arbetet. De menar 

att om socialt arbete präglas för mycket av ekonomiska och organisatoriska regler och den 

sociala interaktionen ignoreras hindrar det socialarbetarens möjligheter att nå fram till 

önskvärda resultat. Enligt respondenterna är det viktigt att lyssna på klienten och att vara 

intresserad på riktigt och ”inte låtsats”. Resultatet visar vidare att detta underlättar att finna 

klienten där den befinner sig och ger möjlighet att ta fram mer individuellt anpassade 

insatser och stöd. Att som socialsekreterare enbart arbeta med siffror och statistik anses inte 

av våra respondenter som kärnan i det sociala arbetet.  

Respondenterna säger att ”vi bygger vårt uppdrag på relationer” och att det sociala arbetet 

sker i möten med människor och i en relation till klienter. Bilden av sig själv som människa 

och vem man är skapas i relationer och i möten med andra. I samspel med andra människor 

och genom deras ord, mimik och kroppsspråk skapas en bild av vem jag är (Heidegren, 2009, 

s. 21). Detta kan tänkas förklara och synliggöra varför relationen många gånger är avgörande 

för det sociala arbetets praktik. I teorin om erkännande betonar Honneth vikten av att bli 

sedd, bekräftad och respekterad som en rationell och kompetent människa värdig att delta i 

samhället. Detta menar Honneth vara en stor del och en förutsättning för att skapa sig en 

positiv självbild och tron till sin egen förmåga. Detta kan ses i enlighet med ovanstående 

citerad respondent som menar att det är viktigt att lyssna till klientens önskningar och vad 

denne anser vara lösningen på sina problem. Honneth menar vidare att i de fall känslor av 

skam och frustration uppstår och stannar kvar efter känslor av missaktning kan det i 

förlängningen leda till negativa känsloyttringar mot en tredje person som exempelvis våld 

och hot (Heidegren, 2009, s. 33). Detta stärker vår förförståelse av att en god relation med 

ömsesidig respekt minskar risken för att klienten skall bli utåtagerande på grund av känslan 

av att ha blivit kränkt. 
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5.1.2 Vikten av socialarbetarens förhållningssätt gentemot klienten  

Bemötandet i förhållande till klienterna menar studiens respondenter vara en stor och viktig 

del i det sociala arbetet. De betonar betydelsen av att visa att man är en vanlig människa, att 

man är nyfiken, intresserad, en god lyssnare och att man har för avsikt att hjälpa, stötta och 

motivera. De menar vidare att det är viktigt att klienten känner tillit till socialarbetaren då 

klienter oftast är tvungna att vända ut och in på sina liv för rätten till ekonomiskt bistånd. 

Våra respondenter säger så här: 

Daniel: Det som människor oftast går loss på det är ju avslagsbeslut, och då handlar det om att 

nå människor och lugnt och metodiskt förklara varför man inte kommer att få det, liksom. Det 

värsta man kan göra är att säga ja, här får ett avslag och så får du överklaga. hejdå. Det är inte 

bra. Människor som levt i ett långt försörjningsstödsberoende påverkas negativt både fysiskt 

och psykiskt av den låga ersättning man får. Tänk dig själv att leva i 10 år på mellan 3000 och 

4000 i månaden. Det urholkar hela ditt liv och skapar en stressfull situation. Man kanske har 

barn hemma som inte har gummistövlar till exempel. Så jag kan förstå människans frustration 

och det gäller att bemöta dem. Strategin är att bemöta människan och vad de känner och hur 

de har det. Det är jätteviktigt.  

Simon: [….] genom att vara mänsklig, vara inbjudande som folk vågar att anförtro sig till…men 

det tar ju ett tag. Vi ber människor att berätta om sina absolut svåraste och intima situationer i 

livet vid första mötet men jag vet att den viktiga och riktiga informationen kommer vid möte 

4,5,6. Där börjar vi komma in i vad det egentligen handlar om. Men det har att göra med att 

jag som professionell investerat tid och visat att jag vill hjälpa, att jag vill förstå, att jag vill 

bidra till förändring. 

Barbro: [….]arbetssättet jag har när jag sitter och pratar med mina klienter så pratar vi oftare 

om de bra sakerna i mötet det tror jag det kan ju också ha bidragande orsak asså faktor till 

varför alltså jag klappar hellre på ryggen liksom skitbra att du sökt ett jobb än att klaga på att 

du har bara sökt ett jobb 

Det respondenterna ger uttryck för är bland annat betydelsen av en god relation mellan 

socialarbetare och klient, vilket i sin tur kan öka möjligheterna att nå fram till människor. De 

menar vidare genom visad empati och ”genom att vara mänsklig” kan riskerna minskas för 

eventuella konfrontationer och våldsamma situationer. En av respondenter betonar vikten av 

att kunna sätta sig in i klienternas situation och bemöta dem efter den, samt att visa 

förståelse för den vanmakt som de ofta känner inför sin situation. Detta kan tolkas utifrån 

Honneths teori om vikten av erkännande som handlar om att bli sedd och förstådd. Enligt 

Heidegren (2009, s.21) är behovet av att bli sedd och bekräftad ett grundläggande behov hos 

varje individ för att kunna ha en positiv bild av sig själv. 

Att uppmuntra och att uppmärksamma det som klienten lyckats med istället för att fokusera 

på det som inte fungerar är ytterligare ett förhållningssätt som lyfts av en respondent. Denna 

betydelse av förhållningssätt mot klienter får stöd av Maiter, Palmer och Manji (2006) som 

undersökt vilka egenskaper som klienter prioriterar hos socialarbetare. De nämner 

omtänksamhet, empati, hjälpsamhet samt en god lyssnare som avgörande för att skapa ett 

gott samarbete och en god relation. Respondenterna menar att det tar tid att bygga upp ett 
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förtroende och att det är viktigt att ha tålamod och visa att man finns där för att stötta och 

hjälpa när klienten är redo för att öppna sig. Enligt våra respondenter får klienter många 

gånger göra avkall på sin integritet och berätta om svåra och jobbiga saker vilket kan tänkas 

för många klienter upplevas som kränkande och ett intrång i deras privatliv. Därför är det 

viktigt att visa medmänsklighet och intresse för deras berättelser menar respondenterna. 

Frustration, ilska och skam är känslor som sannolikt uppstår i situationer där människor inte 

upplever sig förstådda eller hörda och dessutom tvingas vända ut och i på sitt liv och göra 

avkall på sin integritet. På grund av den så kalla integritetsöverträdelse som många gånger 

sker inom myndighetsutövning betonar Alexander och Charles (2009) betydelsen av att 

skapa en tillitsfull relation mellan klient och socialarbetare. Detta förutsätter ett aktivt 

lyssnande och empati från socialarbetarens sida. Vidare menar Alexander Och Charles 

(2009) att skapa en relation handlar om att bygga upp ett förtroende mellan handläggaren 

och klienten annars är arbetet verkningslöst.  

Empirin visar vidare att en viktig del i förhållningssättet bygger på förståelse och kunskap om 

den hela människan menar flera av våra respondenter. Detta stärker möjligheten att kunna 

ställa rimliga krav, hitta rätt insatser samt stöd som passar klientens förmåga och kapacitet. 

Förståelse bygger på en kännedom om människan och hela situation, det kan vara flera 

faktorer som påverkar klientens svåra ekonomiska situation menar våra respondenter. Hur 

familjesituationen ser ut, hälsan, missbruksproblem och så vidare kan vara av stor betydelse 

för den svåra ekonomiska situationen de hamnat i. Så här beskriver några av respondenterna 

klienternas situation: 

Madeleine: [….] är så mycket mer än ut till självförsörjning det kan ju vara många bitar, har man 

barn som strular i skolan, man har ett ex som beter sig jättedåligt det kan ju vara jättemycket 

annat som grunden till att jag inte orkar stå jättenära arbetsmarknaden just nu 

Pia: Utmaningen är att hitta ett mål i den här kombinationen då,,,,för varje individ. Någonting 

som passar för varje enskild människa. Varje klient som kommer till mig på ett möte ska 

känna att …...ja, jag har nytta av det här mötet och se fram nästa mötet…...vad händer då?? För 

att kunna hitta ett mål så ska man titta på ….ok, hur ser livssituationen ut för den 

individen…...både fysiskt …...jag tänker kroppsligt och mentalt. …..ok, jag har en ångest, eller 

en depression eller en arm som inte fungerar.  

Pia: [….] eller har jag ett socialt nätverk som inte är komplett. Vad handlar det om? Det är så 

olika för varje individ. Och det har jag ingen aning om förrän jag har skannat hela 

Daniel: Här kombinerar vi sociala arbetet och myndighetsutövningen. Det är sociala arbetet 

som är viktigast 

Myndighetsutövning kan ses innefatta två roller och respondenterna berättar ”här 

kombinerar vi sociala arbetet och myndighetsutövning”. Det ena handlar om att se 

människan och utgå från dennes önskningar och behov, den andra rollen handlar om att 

förhålla sig till de lagar och riktlinjer som styr arbetet. Ylvisaker (2009) lyfter de två olika 

perspektiv på socialt arbete och menar att man kan ha ett mer klientcentrerat arbetssätt i 

motsats till ett mer regelcentrerat arbete i mötet med klienter. Hon menar att många höga 
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institutionella krav kan leda till mindre utrymme att lyssna och få en bild av varje enskild 

individ och istället lägga större fokus på regler, lagar och riktlinjer. Orsaken till detta kan 

vara att underlätta arbetet för socialarbetare och stärka känslan av självkontroll i en för 

många stressande arbetsmiljö och därmed undvika risken för utbrändhet. Studiens 

respondenter menar att ”det är det sociala arbetet som är viktigast”, genom det arbetet 

skapas förutsättningar för att skaffa sig en hel bild av en människa och dennes hela 

livssituation. För att kunna göra en rättvis och bra bedömning behövs en hel bild av 

människan. Man måste få en inblick i hela människans liv för att kunna förstå varför 

situationen har uppstått och för att kunna anpassa kraven för försörjningsstöd. En av våra 

respondenter menar att familjesituationen kan ha stor påverkan för möjligheterna att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Denna betoning på förståelse av flertalet av våra respondenter 

visar på ett stort engagemang vilket tyder på ett förhållningssätt där man ser individen och 

försöker se problemen ur ett bredare perspektiv. 

 

Denna förståelse av hela bilden av klienten förutsätter en relation byggd på tillit där man som 

klient får utrymme att samtala om allt möjligt och inte endast om den ekonomiska 

situationen. Detta kan styrkas genom studie gjord av Charles och Alexander (2009) som 

menar att regelverket och en överprofessionalisering kan påverka relationen negativt och 

möjligheterna att nå de mål som är önskvärda. Dessa faktorer tenderar till att förbise vikten 

av den mänskliga interaktionen som är ett betydelsefullt verktyg för att nå resultat inom det 

sociala arbetet menar respondenter. 

En annan viktig del av relationen bygger på tydlighet och en bra kommunikation, detta för att 

undvika missförstånd och konflikter menar respondenterna. Tydlighet angående sin roll och 

sitt uppdrag som myndighetsperson samt vilka förväntningar och krav som finns på klienten 

underlättar motiveringarna av sina beslut. Respondenterna menar att om den tydlighet finns 

från början förebyggs många orimliga förväntningar och besvikelser från klienter som kan 

resultera i frustrerande möten. Kommunikation är av stor betydelse för förståelse mellan 

parterna. En anledning är för att inte missa väsentlig information angående klienten som i 

sin tur kan leda till felaktiga beslut som vidare kan ge negativa konsekvenser för klienten, 

som en av våra respondenter påtalat nedan. Nedanstående citerade socialarbetare poängterar 

vikten av kommunikation och tydlighet för att kunna skaffa sig en förståelse och en hel bild 

av klientens situation samt för att förebygga orealistiska förväntningar och eventuella 

missförstånd. 

 Annika: Då förklarade han för mig varför han var i sånt behov av den här medicinen men han 

var ändå förbannad och slog näven i receptionsrutan och kallade mig både det ena och det 

andra och där tror jag att jag vände och bara gud jag måste börja kommunicera mer med mina 

klienter för att undvika de här problemen alltså det här att man blir arg liksom att det uppstår 

de hära konflikterna att man blir att han blir våldsam liksom pratar man  och förklarar ja men 

du får inte de här pengarna därför att eller du behöver komma in med de här underlagen då 

kan jag bevilja dig pengar eller du behöver komma på besök annars kan jag inte bevilja dig 

ekonomiskt bistånd för då har jag inga grunder och liksom hela tiden uppdatera det då tror jag 

då minskar man ner det här stressen hos människor för det är stress alltså det är klart det är 

ens pengar, har man inte pengar att betala medicinen nej då sätter man sig på skulder och sen 

så blir det andra effekter av 
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Barbro: Ja asså grejen är att man får vara tydlig att man inte är deras vän de är det som är 

grejen att det är ju min relation med mina klienter är ju helt annorlunda från vad jag har med 

mina vänner liksom för det är fortfarande mina klienter och jag är ju fortfarande deras 

handläggare men problemet blir ju att vi har ofta en väldigt central roll i deras liv 

Pia: Min tydlighet har alltid gynnat informationen utifrån lagstiftningen i kommuniceringen 

då. Så om man kommunicerar att ok,,,gör du så här så kan det bli så här….så underlättar man 

väldigt mycket för den enskilde att förstå varför det är på ett visst sätt. Men har man inte 

sammanhanget och inte vetskapet om varför det blir som det blir. ...så kan det uppstå 

aggression och konflikt och impulsivitet. Men det är lite mänskligt ...när man inte förstår saker 

så reagerar man. Ett sätt att förebygga missförstånd men man kan aldrig hindra det från att 

hända. Jag borde förstå å andra sidan att ..när man inte förstår så reagerar man men jag måste 

agera korrekt i min roll och i mitt bemötande. Om man har tolkat in saker och inte riktigt 

förstått varför man fått ett avslag så måste jag informera och förklara mera. Och då uppstår 

inte konflikter …..ofta ….inte alltid. Ibland hjälper inte ens det. 

Jennie: Nej, de behöver inte krocka med min relation med klienter. Däremot måste man vara 

tydlig med vad som gäller. Jag gör vad jag kan för dem men de ska också veta vad som gäller 

inom de här ramarna. Så bara om man är tydlig då går det inte att missuppfattas.  

Enligt empirin i denna studie är en bristande kommunikation många gånger orsaken till 

missförstånd som i sin tur kan orsaka frustration och konflikt. Genom tydlighet och 

information kan socialarbetaren underlätta för klienten, att förstå och acceptera beslut för 

klienten även om de inte är gynnande. Tydlig kommunikation i samband med 

myndighetsutövning betonas av respondenterna som menar att ” om man är tydlig går det 

inte att missuppfatta” varandra. Denna tydlighet kan många gånger förebygga missförstånd 

och aggression hos klienten och öka förståelsen för det lagstyrda arbetet som socialarbetare 

utför. Både lagar och riktlinjer ställer krav och förväntningar på klienter för att de ska kunna 

betraktas som berättigade till försörjningsstöd. Att ställa dessa krav kan, enligt 

respondenterna, ha negativ påverkan på relationen med klienten. Men respondenterna 

påstår också att denna negativa påverkan kan i många fall förebyggas genom tydlighet och 

kommunikation. De menar att ”när man inte förstår saker så reagerar man” men om man är 

tydlig från början av arbetet med klienten kan detta undvikas.  

Littlechild (2005) rekommenderar tydlighet och kommunikation och beskriver 

kommunikationen som ett användbart verktyg i arbetet med att skydda barn. Han menar att 

socialarbetare som jobbar inom detta område kan undvika konflikt med barnets föräldrar 

genom att tydligt förklara anledningar till sin oro för barnet i fråga. Sociala arbetet generellt 

innebär ofta långtgående ingrepp i de mest känsliga områden i människors liv vilket kan 

många gånger vara förenat med frustration och konfrontation. Det är inte realistiskt att tro 

att det är möjligt att totalt eliminera missförstånd och konflikt då sociala arbetet styrs av 

lagstiftningen och lokala riktlinjer som för många samhällsmedborgare är svåra att förstå. 

Det är däremot fullt möjligt att minska risken för uppkomsten av missförstånd genom 

tydlighet och kommunikation, enligt vårt resultat.  
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5.1.3 Relationen, makten och systemet 

I uppdraget som en myndighetsperson följer makt, makten att avgöra vem som är berättigad 

till att få ta del av sociala välfärdstjänster. Klienten sitter i en annan situation som kan 

beskrivas som en beroendeställning i förhållande till socialarbetaren på grund av 

socialarbetarens befogenhet att bestämma över något som klienten är i stort behov av. Det 

faktum att maktens obalans finns där i arbetet mellan socialarbetare och klient kan inte 

frångås, det ingår i socialarbetarens yrkesroll att sitta på makten med befogenhet att bedöma 

rätten till bistånd, det är något som båda parter måste förhålla sig till. Många klienter har 

dessutom negativa erfarenheter och förutfattade meningar av myndighetspersoner uppger 

respondenterna. Detta upplevs som en utmaning menar de, då många klienter generellt har 

en negativ bild av myndigheter. Detta kan ibland försvåra byggandet av relationen och 

medföra en negativ inställning till oss som myndighetspersoner menar respondenterna.    

Pia: klienter ser socialsekreteraren som en myndighetsperson som besitter makt  

Michaela: Ibland kan det va liksom eller jag får för mig i alla fall att det ofta är att man kanske 

döljer något och då att man tror att jag inte kommer att få pengar om jag har det här 

missbruket eller om jag berättar att jag mår så här dåligt som jag gör då kanske jag inte får 

några pengar och jag tror att det liksom det är just det här att pengar man vill så gärna ha sina 

pengar och man tror så mycket att man inte får pengar, ja jag tror det är mest det som blir ett 

hinder för relationen 

Fredrik: Nej jag vet inte, det är väl just det här att det är jag som sitter på makten, hur man ser 

på socialsekreterare generellt tänker jag,  

- Vilken bild de har av socialsekreterare? 

 ja precis, det är ju jag som bestämmer om de får pengar eller inte liksom 

Ann-Marie: […] bara att man möter dem som människa så…. att man inte missbrukar sin 

maktposition utan att man är en människa…och lyssna på dem …jag kan inte bestämma att nu 

måste du göra det här och det här…utan det måste komma från dem.  

Myndighetsutövning medför en ojämlik maktposition där socialarbetaren ”besitter makt” och 

innehar delegation på att fatta beslut om människors rättigheter. Vem som har rätt till 

bistånd går att finna i lagstiftningen och enligt Järvinen (2009) bygger den till stor del på 

samhällets normativa förväntningar och värderingar. Denna obalans och känslor av att inte 

lyckats leva upp till dessa värderingar och förväntningar kan med stor sannolikhet bidra till 

känslor av skam och maktlöshet hos klienten för den situation denne har hamnat i. Detta kan 

avhjälpas med empati, förståelse, medmänsklighet och inte minst genom att ”inte missbruka 

sin maktposition”, uppger studiens respondenter. Vidare kan tänkas att denna kontroll och 

makt som utövas i samband med rätten till bistånd kan påverka självkänslan och tron till sin 

egen förmåga för klienten. Självuppskattning och självförverkligande enligt Honneths 

erkännande teori skapas genom erkännande och en viktig aspekt av erkännande handlar 

enligt (Heidegren, 2009, s.30) om att erkännas som en moralisk och handlingskraftig 

människa.  
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Tidigare studier i ämnet beskriver de normativa förväntningar som finns i samhället menar 

Järvinen (2009). Om klienter upplever att de inte kan leva upp till dessa förväntningar kan 

känslor av förnedring, frustration och ilska uppstå. Dessa känslor i samband med en insikt av 

att deras erkännande är beroende av andras bekräftelse och upplevelsen av att orättvist 

nekats det, kan föranleda motstånd och strid. Det i sin tur kan visa sig genom våld mot annan 

person enligt teorin om erkännande (Heidegren, 2009, s. 33). Respondenter berättar att 

många klienter har tappat tron på myndigheter på grund av tidigare negativa erfarenheter. 

De berättar om möten där klienten varit reserverade och fientligt inställda till dem som 

myndighetspersoner och beskriver detta som ”ett hinder för relationen”. Det handlar då om 

att återvinna förtroende och de menar att det är viktigt att visa att man vill hjälpa och inte är 

fördömande. Respondenterna menar att det är viktigt att bemöta klienten som en människa 

och inte enbart som ett av organisationens ärenden vilket enligt Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkratin fråntar klienten subjektiviteten och förvandlar den till ett objekt.  

Det är viktigt att klienten känner att det är denne som bestämmer över sin situation och har 

möjlighet att förändra den menar respondenterna. De poängterar också vikten av att vara 

medveten om den obalans som finns i relationen och att inte missbruka den. Denna 

medvetenhet hos våra respondenter kan tänkas förklara deras upplevelser av positiva 

relationer och goda möten med sina klienter. Detta får stöd av Hyden (1996) som menar att i 

bedömningen av bistånd ifrågasätts ofta klientens moraliska kapacitet vilket han menar 

speglar normer och värderingar i samhället angående hur exempelvis privatekonomin bör 

skötas. Han menar vidare att det kan ses som en spegelbild av klientens identitet av 

omgivningen och leda till stämpel och marginalisering av klienten när ekonomin havererar.  

Den erfarenhet som respondenterna delar med sig av är att många klienter har förutfattade 

meningar om myndigheter som kan leda till att klienterna inte vågar berätta och öppna sig 

helt av rädsla över den makt som socialarbetare besitter. Den makt som följer i 

socialarbetarnas profession, med befogenhet och delegation att bestämma över någon 

annans liv och dennes rätt till pengar, kan försvåra relationen menar respondenterna. Denna 

obalans lyfts av Hyden (1996) som menar att socialarbetaren till synes i samhällets ögon står 

för rationalitet, ordning och betrodd att kunna göra bra val i sina liv i motsats till klienten 

vilket han menar kan påverka relationen.  

Socialarbetare arbetar mellan staten och klienten och ska förhålla sig till de lagar och 

riktlinjer som styr det sociala arbetet. Vi har frågat hur respondenterna förhåller sig till lagar 

och riktlinjer samt hur de anser att det påverkar deras möjlighet att arbeta med sina klienter. 

De betonar vikten av att följa lagstiftningen men samtidigt visa respekt och ta hänsyn till den 

enskilda individen. Betydelse av att motverka förutfattade föreställningar om människor och 

den tendens som finns inom socialt arbete att klassificera in människor i olika kategorier och 

tro sig veta vad de behöver påtalas också av respondenterna. Denna klassificering av 

människor och det så kallade överförmynderi torde kunna öka den stress och frustration som 

klienter troligen upplever i sina utsatta situationer. Detta måste kunna ses strida mot den 

lagstiftning som hänvisar till vikten av självbestämmanderätten och tro till människors egen 

förmåga. 
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Barbro: Jag tro inte på det alls faktiskt, det beror helt på våran målgrupp, är ju som sagt de här 

som inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och det beror oftast inte på personerna 

själva utan det kan många gånger vara samhället det är fel på och att man inte lär sig svenska 

eller att finns många andra orsaker som gör jag kommer inte ut i ett arbete. För mig spelar det 

ingen roll hur lösningsfokuserade samtal jag har med en person som inte gör någon 

progression i svenska till exempelvis, för det spelar ingen roll hur många besök jag har med 

den, den kommer inte lära sig svenska snabbare eller samhället kommer inte ta in henne 

nästan bara för det så där tycker jag att det kan vara emot litegrann men det kanske funkar i 

andra team, vi är många olika team här är man redan etablerad på den svenska 

arbetsmarknaden så kanske man behöver motiveras, istället behöver hitta vad är nästa steg, 

för mig då kan det säkert vara jättebra att ha mycket besök men med min målgrupp tycker jag 

att det är svårt.  

Daniel: För mig är det att sköta mitt jobb utifrån lagstiftningen men att samtidigt visa respekt 

för andra människor och deras situation. Det är professionalism för mig. Min professionalism 

är också en stor verktygslåda som att jag plockar ur ...om inte det ena passar så kanske det 

andra. Olika förhållningssätt utifrån olika teorier. Men framför allt mötet med människorna. 

Daniel: Jag sorterar inte människor i olika fack och definierar inte dem utifrån deras problem 

utan jag är ganska open minded. Teorin lösningsfokus bygger på att lyssna på vad människor 

vill och vad de behöver. Och då går det inte att sätta människor i olika fack. Man måste försöka 

finna människan där den är. Vad skulle kunna fungera bäst för dig? Jag säger inte att alla 

alkoholister ska delta i 12 stegs programmet utan det ska fungera för just den personen 

Jennie: Den här målgruppen är inte så välkommen eftersom de har bränt så många broar runt 

omkring. Det är svårt att hitta jobbcoacher till dem, att få dem in i sysselsättning. Jag skulle 

önska att det fanns flera ställen där de kunde känna sig välkomna så att de också känner att de 

kan ha en vettig vardag. Det saknas platser för dem. Det är inte heller så lätt att hitta bostad 

för dem 

Kategorisering av klienter i ”olika fack” och att dela människor i av myndigheten bestämda 

kategorier ”utifrån deras problem” ligger inte i linje med principen om att ta hänsyn till 

människans egna vilja samt att ha ett helhetsperspektiv, menar studiens deltagare. 

Respondenters uttalande ovan kan tänkas spegla svårigheten i att ibland kombinera de regler 

och riktlinjer som finns på organisationsnivå med det sociala arbetet som handlar om att se 

till hela individen och dess situation och behov. Behovet av individanpassade insatser påtalas 

av flera respondenter. Socialarbetare arbetar mellan systemet och klienten menar Järvinen 

(2009), å ena sidan med en ambition att representera klienten, å andra sidan systemet. Hon 

menar att arbetet inte kan ses oberoende av organisationen som socialarbetaren 

representerar, det vill säga de riktlinjer, lagar och organisatoriska regler som gäller på 

arbetet. Även Lipskys teori om gräsrotsbyråkratin handlar om kategorisering av klienter i 

kontakt med myndigheter. Vid denna kontakt förvandlas en vanlig samhällsmedborgare till 

ett ”fall” av gräsrotsbyråkraten som har till uppgift att aktualisera ett ärende om den sökande 

individen. Detta görs, enligt Johansson (2007), för att effektivisera arbetet och underlätta 

bedömningen för socialarbetaren. Men denna klientifiering av människor har också sina 

nackdelar. Studiens respondenter menar att riktlinjerna ska tillämpas på olika sätt för olika 

individer utifrån deras förutsättningar och den unika situation individen befinner sig i samt 
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förespråkar mer individanpassade regler i stället för regelanpassade individer.    

 

En av respondenterna påtalar avsaknaden av tillräckliga insatser från samhället för att 

hennes målgrupp ska lära sig svenska språket och få förutsättningar att komma in på svenska 

arbetsmarknaden. Hon menar vidare att det inte alltid handlar om brist på motivation och 

vilja hos klienterna utan att svårigheterna går att finna i samhället. Bristen på anpassade 

insatser från samhällets sida nämns också av en annan respondent som handlägger 

målgruppen missbrukare. Hon menar att hennes målgrupp inte kan tas emot på många 

ställen i samhället på grund av deras problematik och livshistoria. Detta innebär många 

gånger att klienten inte lyckas komma in på arbetsmarknaden trots att motivation och vilja 

finns hos denne. Det visar att det många gånger är problematiskt att konsekvent applicera 

riktlinjerna på alla målgrupper utan insatserna behöver vara mer individuellt anpassade 

utefter individens förutsättningar. Detta tyder på behovet av större ansvarstagande från 

samhällets sida för att tillgodose alla människors behov och rätt till lika levnadsvillkor och 

livskvalitet. Samhället har ett ansvar att ge samtliga medborgare möjlighet att vara delaktig i 

samhället och att kunna leva ett värdigt liv. Avsaknaden av dessa förutsättningar försvårar 

med stor sannolikhet socialarbetarnas arbete och målet med att få ut människor i försörjning 

blir svårare att uppnå.  

Systemet och kravet för anpassning till det skriver Järvinen (2009) om i sin studie, systemet 

bygger på att människor anpassar sig till rådande organisation och de insatser som finns att 

tillgå för att få rätten till bistånd menar hon. Även Hydèn (1996) nämner klassificeringen av 

människor i olika kategorier som den viktigaste uppgiften för socialarbetare i dagens rådande 

system.  En av respondenterna är kritisk till denna anpassning till systemet och menar att det 

inte är bra att sortera in människor i bestämda kategorier och definiera dem utifrån deras 

problem. Han förespråkar ett öppnare arbetssätt där man är ”open minded” och utgår 

individuellt från varje människa och möter den där den befinner sig. Enligt den ovannämnda 

respondenternas mening är det viktigare att klienten får insatser som är mer anpassade till 

den individen och deras specifika behov. Detta kan hänföras till Alexander och Charles 

(2009) studie som menar att lagar och regler medför bestämda gränser för relationen mellan 

klienter och socialarbetare och kan i sin tur påverka skapandet av den mellan parterna 

negativt. Författarna menar att mänskliga band och en god relation riskeras att äventyras 

genom detta och önskvärda resultat i arbetet tenderar då att utebli. Dessa lagar och regler 

styr till stor del den kategoriseringen som sker av klienter som beskrivs inom socialt arbete.  

Ett arbetssätt med mycket fokus på människan och avståndstagande ifrån klientifiering leder 

till bättre relation mellan socialsekreterare och klienten, menar många respondenter. Att 

definiera människors problem och identifiera dem med deras problematik skapar avstånd 

och hindrar båda parterna att uppnå det uppsatta målet. Olika individer har olika behov och 

varje individ har sitt unika sätt att leva, på samma sätt som den har sitt eget sätt att arbeta 

på. Varje situation är den andra olik och ett och samma problem, som till exempel 

arbetslöshet, kan te sig på olika sätt i olika hem och hos olika personer. Enligt teorin om 

gräsrotsbyråkratin sker en klientifiering av vanliga samhällsmedborgare direkt efter första 

kontakten med staten där ett fall skapas som ska passa in i ett av organisationens olika fack. 

Den citerade respondenten menar att denna typ av avhumanisering inte leder till något 

önskvärt resultat. 
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5.2 Omfattningen av arbetsrelaterat hot och våld inom socialt arbete 

Det är angeläget att få en uppfattning av hur omfattande förekomsten arbetsrelaterat våld är 

för att kunna förstå vikten av att göra undersökningar i området. En genomgång av tidigare 

forskning om ämnet visar att arbetsrelaterat våld är ett vanligt förekommande problem som 

drabbar socialarbetets samtliga inriktningar. Horejsi, Garthwait och Rolando (1994) i likhet 

med många andra författare bekräftar den stora omfattningen av hot och våld mot 

socialarbetare. Denney (2010) menar att attacker mot socialarbetare genomförda av klienter 

har i vissa fall varit dödliga. Undersöknings deltagare uppger däremot att arbetsrelaterat hot 

och våld inte förekommer i stor omfattning i deras arbetsvardag. Att möta missnöjda och 

upprörda klienter eller höra dem på telefon sker dagligen men att missnöje eller 

meningsskiljaktigheter ska leda till någon konflikt eller hotfulla situationer händer väldigt 

sällan, enligt respondenterna.  

 

Michaela: Nej, jag har aldrig varit med om våldsamma situationer, det är väl telefonen som 

man kan få höra mest hur missnöjd klienten är asså över mitt beslut eller mig som 

handläggare, det är mest det man får höra. Men nej, inte hotfull eller våldsam 

Barbro: Alltså dom har varit upprörda över telefonen och så där men inte så att jag känt 

obehag eller inte känt som att jag behövt göra nånting av det eller jag har aldrig haft någon 

som varit aggressiv på ett besök 

Madeleine: Konflikt …det sker sällan. men odelade meningar sker däremot ofta 

Jennie: Jag har inte någon erfarenhet av våldsamheter så där personligen. Men vi hade en 

incident förra sommaren. Det var en som var full och arg och slog sönder hela receptionen 

Samtliga av våra respondenter uppger att de trivs jättebra på sina arbeten. En av 

förklaringarna till detta kan vara den låga frekvensen av arbetsrelaterat hot och våld. När vi 

ställer frågan till våra deltagare om de upplevt hotfulla eller våldsamma situationer uppger de 

flesta att de minns en eller ett par incidenter under hela sitt arbetsliv som socialarbetare, som 

i vissa fall kan sträcka sig över ett decennium. I vissa fall lyfts samma incident som upplevts 

av flera socialsekreterare på samma arbetsplats som den enda erfarenhet av arbetsrelaterat 

våld. De bekräftar att konflikter uppstår och att det dagligen sker att socialsekreteraren inte 

kommer överens med sin klient men säger att ” konflikt det sker sällan men odelade 

meningar sker däremot ofta” men att det inte är vanligt att det leder till våldsamheter. 

Resultatet av vår studie förkastar därmed vår förförståelse som var baserad på genomgång av 

tidigare undersökningar som gjorts inom detta område. Denna genomgång av artiklar gav oss 

en förförståelse om att hot och våld från klienter mot socialarbetare förekommer i stor 

utsträckning. Den gav oss en bild av socialsekreterare som ständigt drabbas av rädsla och 

psykisk ohälsa orsakat av olika typer av våld från klienter och som föredrar att stanna hemma 

från sitt arbete på grund av rädsla och otrygghet. Som det nämndes tidigare i denna studie 

har Padyab och Ghazinours komparativa undersökning mellan Iran och Sverige visat att 70 

procent av socialsekreterare i respektive land uppgett att de drabbas av hot och våld från 

klienter. Samma studie visar hur upplevelsen av hot och våld påverkat socialarbetare 
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psykiska hälsa och resulterat i en dålig självkänsla. Problemets stora omfattning samt dess 

samband med psykisk ohälsa hos socialarbetare bekräftas av många studier som har 

genomförts tidigare. Vår tolkning av detta samband har varit att arbetsrelaterat våld som är 

ett vanligt och återkommande problem gör att det kan leda till de ovan nämnda 

konsekvenserna. Det är rimligt att anta att en engångsföreteelse inte ofta för med sig några 

märkbara konsekvenser.  

Den låga frekvensen av hot och våld inom de enheter som vi undersökt skulle kunna relateras 

till en bra och välfungerande struktur som enheterna har på arbetet. Respondenterna från 

den ena kommunen beskriver sin arbetsmodell som en tre - fyra modell som innebär möten 

och uppföljningar under tre veckor följt av beräkning och utbetalning under den fjärde 

veckan. De menar att modellen är effektiv och ger arbetet bättre struktur och effektivitet som 

gör att tiden räcker till för arbetsuppgifterna. Klienter med behov av försörjningsstöd i båda 

kommunerna delas in i olika team i båda kommunerna. Detta för att få bättre arbetsstruktur 

samt ge socialsekreterare en chans till specialisering inom ett specifikt område och på det 

sättet ge klienterna möjligheten att få bättre hjälp av socialsekreteraren.  

Pia: Den arbetstakten har jag på tre veckor och sen har jag beräkning en vecka som gör att jag 

kopplar planeringen och uppföljningar till utbetalning av försörjningsstöd och det är en bra 

kombination. Och väldigt effektivt. Under tre veckor så planerar jag tillsammans med klienten 

och sedan vecka 4 följer vi upp om man har gjort vad vi hade kommit överens om och därmed 

är man berättigad till försörjningsstöd. Det blir väldigt konkret varje månad 

Simon: Mottagningen är alla ärenden inom ekonomiskt bistånd som är kortvariga och det 

handlar om max tre månader och därefter så anses de som långvariga och får en ordinarie 

handläggare och delas in i ett av våra olika team. Teamet kan vara ungdomar, rehab, missbruk, 

etablering och så vidare 

Majoriteten av undersökningen deltagare uppger att de har de förutsättningarna som krävs 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i verksamheten. Kommunikation med klienter, den 

stora graden av handlingsfrihet, kunniga och erfarna kollegor i arbetslaget att vända sig till, 

stödet från ett väl fungerande arbetslag samt från ledningen nämns som några av dessa 

förutsättningar. Detta lägger grunden för en god arbetsmiljö där socialarbetare har bättre 

förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Socialsekreterarna i vår undersökning anser att organiseringen av arbetet ger dem de 

förutsättningar som behövs för att kunna hantera den arbetsbelastning som finns. En för hög 

grad av arbetsbelastning är något som tidigare forskning menar kan påverka socialarbetares 

välmående negativt. Jerre (2009) till exempel lyfter den höga arbetsbelastningen som ett 

bidragande orsak till psykisk ohälsa hos socialsekreterare. Detta kan i sin tur leda till 

bristande inlevelseförmåga och empati hos socialsekreterare och kan följaktligen orsaka 

frustration hos klienten och leda till konflikt. Även Ylvisaker (2011) menar att socialarbetare 

idag styrs av många institutionella krav, arbetsbelastning samt ständiga budgetdragningar. 

Dessa krav lämnar, enligt författaren, lite utrymme för att lyssna på klientens egna behov och 

önskningar. Bilden av socialt arbete skildras ofta på samma sätt av medier och ger samhället 

uppfattningen av detta yrke som en särskilt utsatt bransch. Detta bekräftas inte av våra 
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deltagare då majoriteten beskriver en väl fungerande struktur på arbetet som främjar 

utförandet av arbetsuppgifterna och bidrar till ett mer trivsamt klimat inom verksamheten.  

Madeleine: Jag tycker att jag har ett ganska stort handlingsutrymme då jag jobbar utifrån 

socialtjänstlagen som är en ramlag 

Simon: Jag har alltid känt att jag haft frihet under ansvar. Det finns stöd …det finns kunniga 

personer som man kan luta sig mot och bolla med 

Annika: Ibland kan jag tänka så här att om jag inte träffar dem vilket vilken person alltså vilket 

humör har den nu eller vilket för det kan ju så klart uppstå dom är ju oroliga och då blir ju jag 

osäker som handläggare och allt det här att lära känna varandra det är otroligt viktigt. 

Att kunna sköta jobbet på ett tillfredsställande sätt kan till exempel innebära att vara en bra 

lyssnare, att vara närvarande och att kunna kommunicera tydligt och tillräckligt. Detta kan i 

stor utsträckning undvika frustration och känslan av att bli ignorerad hos klienten som enligt 

Jerre (2009) kan leda till konflikt och konfrontation. Samtliga respondenter berättar också 

om betydelsen av att möta sin klient i fysiska möten. En av respondenterna säger ”om jag inte 

träffar dom vilken person alltså vilket humör har den nu”. Detta kan tolkas som att fysiska 

möten behövs för att få en bild av klienten socialarbetarna möter och lättare kunna bemöta 

denne på ett bra sätt. De vittnar om att upprördhet och konflikt förekommer vid 

telefonsamtal i större utsträckning än vid fysiska möten. Detta trots att socialsekreterare 

inom försörjningsstödsenheten ofta tar emot människor i väldigt svåra situationer i livet. 

 Men att konflikt och upprördhet inte förekommer lika ofta i direkt möte som vid 

telefonsamtal beror, enligt respondenterna, på att det är lättare att kunna kommunicera 

genom ett fysiskt möte. 

Att kunna se varandra, uppfatta kroppsspråk samt vilka signaler som sänds i ett fysiskt möte 

anses av respondenterna som ett bra verktyg för att minska risken för att ha förutfattade 

meningar, frustrationer och konflikt. Jerre (2009) menar att yrken med direkt kontakt med 

människor som exempelvis socialtjänsten är mer utsatta för våldsincidenter i sina arbeten. 

Våra respondenter bekräftar detta men menar att det samtidigt finns bättre möjligheter till 

kommunikation i ett fysiskt möte. Vi kommer att diskutera mer om vikten av 

kommunikationen i de kommande avsnitten i denna studie.   

Sammanfattningsvis kan den låga frekvensen av arbetsrelaterat hot och våld i de undersökta 

enheterna förklaras med bra och välfungerande arbetslag, bra arbetsstruktur som motarbetar 

arbetsbelastningen, innehav av handlingsfrihet samt tydlig kommunikation. Allt detta 

tillsammans kan tänkas bidra till socialsekreterares välmående och till förebyggande av 

frustration och våld. En socialarbetare som mår bra och trivs på sitt arbete har med stor 

sannolikhet bättre förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag, inte minst i mötet med klienter. 

Att som socialsekreterare ha ett förhållningssätt som innefattar att se, lyssna, respektera 

samt uppskatta individen som den är ligger i linje med erkännande teorin. Detta kan å ena 

sidan ge socialsekreteraren möjlighet att undvika frustration och konfrontation och kan å 

andra sidan enligt Heidegren (2009) ge klienten förutsättningar för självförverkligande.  
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5.3 Betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön 

Förutom förutsättningar som presenterades ovan har studiens deltagare fått frågan om vilka 

andra faktorer som kan vara av betydelse för förebyggandet av konflikt och våld. En faktor 

som lyfts av majoriteten av respondenterna är ett trivsamt arbetsklimat inom verksamheten. 

Ett fungerande arbetslag och en stödjande arbetsledning anses kunna vara en förutsättning 

för ett bra arbetsklimat och psykiska välmående hos respondenterna. Samtliga deltagare 

berättar att de upplever ett stort kollegialt stöd med bra stämning och stöttning från sina 

arbetskamrater. Majoriteten av respondenterna uppger också att de är nöjda med ledningen 

och berättar att de fort tar tag i saker och följer upp om det behövs.  

Pia: Som jag sa …jag kan alltid backa och vända mig och gå till någon kollega. Jag behöver inte 

välja någon från ledningen för vi är så många här och vi har förtroende för varandra 

Fredrik: För att jag ska kunna göra ett bra jobb är ju att jag har ledning och att jag får 

feedback, kanske inte är såna fysiska förutsättningar liksom så men jag behöver ha stöd, jag 

behöver ha folk som ser mig, jag behöver få feedback för att kunna känna att jag vill stanna 

kvar och utvecklas och jobba vidare 

Daniel: Här har vi full delegation och det är inte så toppstyrt vilket ger stimulans till 

människor att välja jobba kvar  

Arbetsklimatet och socialarbetares psykiska hälsa kan påverkas av olika faktorer. Tidigare 

forskning visar att många socialarbetare upplever hög arbetsbelastning, höga institutionella 

krav och budgetindragningar. Alla dessa faktorer kan påverka socialarbetares välmående på 

arbetet. Men stödet från kollegor och ledning har däremot en stor positiv inverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön och kan bidra till bättre arbetsmiljö och bättre välmående hos 

socialarbetare. Flertalet av studiens deltagare säger att de upplever ett stort stöd både från 

sina kollegor som har ”förtroende för varandra” och från verksamhetens ledning. Stödet 

beskrivs innebära en samarbetsvilja, att kunna ta del av varandras expertis samt stöd i form 

av samtal med syfte att ventilera och reflektera. Stödet från ledningen kan ges på olika sätt. 

Det kan vara i form av stöd och feedback till medarbetare men det kan även ges genom att ge 

medarbetare förutsättningar och en känsla av eget ansvar samt förtroende från ledningen. 

Det sistnämnda kan ge ”stimulans till människor att jobba kvar” menar en av studiens 

deltagare. Detta skulle kunna ses som en förklaring till den låga frekvensen av våldsamheter 

samt högre grad av trivsel i de enheterna vi har undersökt. Padyab och Ghazinour (2015) 

lyfter bristande stöd från ledningen samt avsaknaden av gruppharmoni som två faktorer som 

bidrar till ökad risk för verksamheten att drabbas av hot och våld. Detta kan bekräftas av vår 

studie som visar att motsatsen bidrar till ökad känsla av trygghet och trivsel på jobbet.  

Till den psykosociala arbetsmiljön hör även känslan av frihet under ansvar samt ett rådande 

förtroendeklimat i organisationen, visar genomgång av tidigare forskning i området. Elva av 

studiens tolv respondenter uppger att de har stort handlingsutrymme och har delegation på 

allt som inte frångår riktlinjerna.  
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Johanna: Så jag skulle säga att jag har väldigt stort handlingsutrymme. Och jag har tillit från 

chefen 

Simon: Jag har delegation på allting här. På allt som inte frångår riktlinjerna och det är inte så 

mycket 

Daniel: Ja, ja, absolut. Jag får stöd av min chef direkt. Och jag i min roll som mentor er det 

stödet till min a kollegor 

            Johanna: Jag vet att jag alltid fått stöd från ledningen och från vår chef 

               Daniel: Jag har min chefs fulla förtroende 

Respondenterna berättar att de har sin chefs ”fulla förtroende” samt stort handlingsutrymme 

inom ramen för riktlinjerna. Majoriteten av deltagarna uppger att deras arbetsplats 

genomsyras av ett förtroendeklimat och en sund relation mellan arbetslaget och 

arbetsledningen som bygger på tillit och öppenhet. Respondenterna beskriver sitt 

handlingsutrymme som stort och menar att de har ledningens ”tillit” och respekt för sina 

bedömningar. Även detta kan vara en förklaring till att dessa enheter har erfarit 

våldsincidenter i så pass låg grad trots att de jobbar med försörjningsstöd för människor i 

väldigt utsatta situationer.  Welander, Astvik och Hellgren (2017) menar att psykosociala 

arbetsmiljön handlar i stort sett om det sociala samspelet och samarbete inom arbetslaget 

samt stödet den anställda får från kollegor och ledningen. De menar att den psykosociala 

arbetsmiljön är av stor betydelse för socialsekreterares hälsa och välmående inom 

socialtjänsten.  

Mot bakgrund av resonemanget att bättre hälsa och välmående hos socialarbetare bidrar till 

ökad prestationsförmåga i mötet med klienter kan den optimala psykosociala arbetsmiljön 

leda till att antalet nöjda klienter ökar. Det är rimligt att anta att nöjda klienter som känner 

sig hörda, sedda och respekterade inte känner något behov av att ta till sig våld.  

Som svar på frågan om vilka utmaningar som finns med arbetet svarar majoriteten av 

deltagarna att det många gånger kan vara svårt att upprätthålla ett fungerande samarbete 

med andra inblandade verksamheter och myndigheter. Undersökningens alla deltagare är 

eniga om att samarbetet med andra aktörer kan bli mycket bättre. En respondent berättar om 

ett möte med en klient som på grund av felaktiga uppgifter från försäkringskassan fått avslag 

på sin ansökan om försörjningsstöd.  

Madeleine: Klienten blev jättearg och upprörd och började kalla mig för diverse olika saker. 

Jag blev tvungen att avbryta mötet.  

Ett avslag som saknar grund eller fattats på grund av felaktiga uppgifter orsakar upprördhet 

och aggressivitet i större utsträckning. En förklaring till det bristande samarbete mellan olika 

myndigheter är att olika verksamheter har olika intressen, förklarar en av våra respondenter 

som har en ledande position i organisationen. Men vad än orsaken är så kan detta ses som ett 
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hinder för arbetes gång som kan försvåra resan mot det bestämda målet för klienten. Ett 

optimalt, kontinuerligt och nära samarbete med andra inblandade och berörda verksamheter 

kan betraktas som ett verktyg som underlättar arbetet för socialarbetaren. Att sakna detta 

verktyg kan däremot orsaka svårigheter. I det beskrivna fallet ovan har detta lett till 

frustration och konflikt vilket enligt Jerre (2009) kan ha negativ påverkan på 

socialarbetarens psykiska hälsa. I vår respondents fall så var detta hennes enda erfarenhet av 

våldsincidenter men i långa loppet kan upplevelser av detta slag ge upphov till psykisk ohälsa 

och kan därmed betraktas som en bidragande orsak till sämre psykosocial arbetsmiljö. 

Socialarbetare som mår bra har troligen större förmåga att känna empati och förståelse vilket 

ger förutsättningar för att minska stress och också kan tänkas påverka mötet med klienten 

positivt. 
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6 DISKUSSION 

Vår förförståelse i det inledande stadiet av denna studie var att hot och våld är ett omfattande 

problem inom socialtjänsten. Genomgången av tidigare gjorda forskningar på området gav 

oss en bild av socialt arbete som präglas av ständig rädsla för arbetsrelaterat hot och våld och 

dess konsekvenser. Vidare var vår hypotes att mötet mellan människor är av stor betydelse 

för utgången av hur en relation utvecklar sig, att förhållningssätt påverkar relationen samt att 

maktaspekten är av betydelse för det sociala samspelet mellan socialarbetare och klient.   

Vårt resultat visar att det finns erfarenheter av arbetsrelaterat hot och våld av socialarbetare 

inom de enheter som vi undersökt men inte i den omfattning som vi trodde efter att ha tagit 

del av tidigare forskning. Enligt de socialarbetare vi intervjuat förekommer konflikter och 

meningsskiljaktigheter med klienter dagligen men dessa leder sällan till våldsamheter. Stort 

kollegialt stöd samt en bra organisation och bra ledning bidrar till ett bra arbetsklimat enligt 

resultatet av vår studie.  

Resultaten i vår studie visar att relationen är av stor betydelse och vikt för det sociala arbetet. 

Empirin visar också att relationen med stor sannolikhet påverkar konflikter, dels 

uppkomsten av dem samt möjligheten att kunna förutse när de kan uppstå. Socialt arbete 

sker med levande material, materialet är människor vilket förutsätter en flexibilitet och en 

lyhördhet. Till skillnad från industriarbetet där råvarorna inte är levande och kan behandlas 

som objekt styrs det sociala arbetet av människor och deras personliga egenskaper och deras 

individuella förutsättningar.  

En annan aspekt som undersökningen har riktats mot är betydelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön. Ett sunt arbetsklimat som präglas av ett gott samarbete inom arbetslaget, 

förtroende och stöd från ledning samt bra organisering och tydlig struktur lägger grunden för 

socialarbetares psykiska välmående. Det psykiska välmåendet hos socialarbetare kan positivt 

påverka deras arbetsförmåga och bemötande mot klienter vilket ger mindre anledning till 

missnöje hos klienter, konfrontationer och våldsamheter. Genomgången av tidigare 

forskning exempelvis (Padyab & Ghazinour, 2015) och (Welander, Astvik & Hellgren, 2017) 

visar att motsatsen till detta, det vill säga psykisk ohälsa hos socialarbetare har en negativ 

påverkan på deras bemötande och förhållningssätt mot klienter. Enligt Jerre (2009) kan den 

psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt i hög grad av budgetindragningar samt höga 

organisatoriska krav. Vid denna undersökning har vi inte fått några indikationer från 

respondenter om ovannämnda faktorerna som skulle kunna leda till ökad stress och psykisk 

ohälsa. 

För att socialt arbete ska leda till framgång är det av stor vikt att socialarbetaren kliver in i en 

relation med sin klient. Detta underlättar att veta klientens behov och förväntningar samt 

dennes förutsättningar. Ett klientcentrerat arbete med utgångspunkten utifrån klientens 

behov och förutsättningar ger klienten känslan av att bli sedd och hörd. Det kan dessutom 

stärka klientens självbestämmande som ligger i linje med socialtjänstens portalparagraf 1§ i 1 

kap (2001: 453).  En teoretisk utgångspunkt för denna studie har varit teorin om 

gräsrotsbyråkratin som förklarar hur en speciell typ av relation kommer till stånd mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten. Enligt denna teori genomförs det sociala arbetet ofta över en 
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längre period och innebär många möten mellan klient och socialarbetare. Skapandet av 

relationen är viktigt av det faktum att arbetet kräver att socialarbetaren kommer närmare 

klienten för att bättre lära känna denne och därmed kunna göra en så korrekt bedömning 

som möjligt. Studiens andra teoretiska utgångspunkt har varit erkännande teori som handlar 

om människors grundläggande behov av erkännande, att bli accepterad och respekterad för 

den unika människa individen är i samspelet med andra. Ett arbetssätt med medvetenhet om 

den mänskliga interaktionens betydelse ökar kunskapen om vikten av ett förhållningssätt 

som bygger på respekt, empati, aktivt lyssnande och kan därmed minska risken för 

kränkningar.  

En insikt som vi fått under vår studie är svårigheten att ibland hitta balansen i relationen, det 

krävs en tydlighet från socialarbetarens sida vilka de respektive rollerna i relationen 

innefattar. Relationen med klienten bör bygga på tillit och förtroende och öppenhet där 

klienten vågar att öppna sig för socialarbetaren och socialarbetaren vågar att ställa krav på 

klienten. Det är samtidigt viktigt att hålla en viss distans för att undvika irrelevanta 

förväntningar hos klienten samt att som socialarbetare bli för känslomässigt involverad i sina 

klienter som i sin tur kan påverka objektiviteten i bedömningar. Detta kan ses som en risk att 

bryta mot lagen om likabehandling och därmed äventyra rättssäkerheten. Att bli för 

känslomässigt engagerad kan dessutom påverka socialarbetarens psykiska välmående där 

risken för utbrändhet blir större. Den psykiska ohälsan kan i sin tur ha negativ påverkan på 

socialarbetarens förmåga att samspela i mötet med klienten på ett professionellt sätt. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att samtliga socialsekreterare på de socialkontor vi 

undersökt har en stor medvetenhet gällande relationens betydelse för deras arbete, vidare 

tyder deras beskrivningar av förhållningssättet bygga på stor humanitet i mötet med klienter. 

Detta påtalas som en risk i tidigare forskning där exempelvis Alexander och Charles (2009) 

menar att det finns en tendens idag att på grund av institutionella regler och lagar bidragit till 

en avhumanisering av människor och att vikten av den sociala interaktionen riskerar att 

förbises. 

Studiens resultat har gett svar på vårt syfte och våra frågeställningar där vi dels har fått en 

bild av problemets omfattning och dels en bild av socialarbetarnas syn på relationens 

betydelse för detta fenomen. Studiens resultat och de slutsatser som dras i denna studie 

bygger på ett underlag bestående av relativt stor population för en kvalitativ studie samt en 

grundlig genomgång av tidigare forskningar. Ytterligare en fördel var att vi efter en noggrann 

genomgång av tidigare forskning genomförde intervjuerna på ett tidigt stadie vilket gav oss 

gott om tid till att bearbeta vår data och göra en bra tematisk analys.    

Studiens population har stor relevans för dess syfte då tidigare forskning visar att 

arbetsrelaterat hot och våld just förekommer i stor grad inom de yrkena med direkt kontakt 

med människor i utsatta situationer samt i kvinnodominerade yrken såsom socialtjänsten. 

Det är dock inte möjligt att generalisera studiens resultat då den har en kvalitativ ansats och 

en population av endast tolv respondenter. Bryman (2011, s. 352) menar att 

generaliserbarheten är nästan obefintlig för kvalitativa undersökningar eftersom endast ett 

fåtal respondenter deltar i studien och det är specifika fall som studeras.  Vårt syfte med 

denna studie har varit att öka vår kunskap och få insyn i socialarbetares arbetssituationer och 
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deras upplevelser av hot och våld på arbetet samt deras syn på relationens betydelse i arbetet. 

Vi har inte haft som syfte att göra någon form av generalisering av studiens resultat och 

därför anser vi att en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer är 

relevant för detta syfte. Semistrukturerade intervjuer har gett oss möjligheten att ställa 

följdfrågor och få en djupare förståelse av socialarbetarnas upplevelser.  

En bättre metod för denna studie hade kunnat vara att använda sig av en kombination av en 

kvantitativ undersökning och en kvalitativ för att först få en uppfattning av problemets 

omfattning och sedan skaffa sig en förståelse av socialarbetarnas arbetssituationer. Vi hade 

dessvärre inte den tidsramen som krävs för att genomföra den kombinationen för denna 

studie.   

Vi är medvetna om den intervjuareffekten som skulle kunna påverka respondenternas svar. 

Med tanke på att intervjuerna har skett i ett fysiskt möte kan man inte bortse från effekten av 

kroppsspråk och mimik som med stor sannolikhet kan påverka respondenternas svar. Vi har 

under intervjuernas gång upplevt vid vissa tillfällen att vi som intervjuare har försökt att rikta 

fokuset mot relationens betydelse och gett mindre utrymme för andra diskussioner. 

Med hänsyn till respondenternas verksamhetsplanering samt för att underlätta resorna 

planerades och genomfördes samtliga sex intervjuer i ena kommunen på en och samma dag. 

Resterande sex intervjuerna i den andra kommunen planerades och genomfördes också på en 

och samma dag fast med en veckas mellanrum från dagen då intervjuerna i första kommunen 

genomfördes. Studiens två författare har dock reflekterat över intensiteten av detta upplägg 

efteråt då det har varit krävande att genomföra sex intervjuer på en dag. Detta kan medföra 

en risk för minskad koncentration och eftertanke och därmed påverka intervjuarens förmåga 

att reflektera och ställa följdfrågor.  

Vi har tagit stor hänsyn till de forskningsetiska principerna samt informerat våra 

respondenter om dessa innan respektive intervju. En medvetenhet har funnits från början 

och under undersökningens gång om att det område studien undersöker kan väcka svåra 

känslor och tankar hos respondenterna. För att försöka undvika etiska dilemman har en 

pågående diskussion pågått vilka eventuella dilemman som kan uppstå utifrån hämtad 

kunskap från kurslitteraturen. Denna medvetenhet har funnits med under skapandet av 

intervjuguiden och frågorna har diskuterats huruvida de skulle kunna upplevas utifrån 

respondenternas situation. Med anledning av ämnets känsliga karaktär har intervjuarna 

aktivt arbetat för att respondenterna skall uppleva ett tillåtande klimat och en ödmjukhet i 

intervjusituationerna. Intervjuarna har påtalat både före och under intervjuns gång att det 

finns möjlighet att helt avstå intervjun eller avböja vissa frågor. I resultat och analysdelen har 

fiktiva namn använts samt att de citat som finns med har diskuterats och vissa bitar har 

tagits bort med anledning av att det skulle kunna påverka respondenten negativt på något 

sätt till exempel att bli igenkännbara. Vi har inte mött på några etiska dilemman eller några 

svårigheter under undersökningens gång och resultatet av vår undersökning har inte gett 

någon anledning till ytterligare etiska synpunkter och reflektioner.  
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7 SLUTSATSER 

Alla möten mellan individer kan ses innefatta någon slags relation. Inom socialt arbete sker 

möten mellan människor dagligen. Sammanfattningsvis kan vi efter resultatet av vår studie 

konstatera att goda relationer ses som en förutsättning för socialt arbete. Goda relationer 

bygger på respekt, empati och medvetenhet om sin roll som myndighetsperson. Vi drar också 

slutsatsen att ett förhållningssätt som bygger på ovanstående värdegrundsord många gånger 

kan påverka hur relationen utvecklar sig och minimera risken för onödiga konfrontationer. 

Förhållningssätt och dess betydelse är inget nytt, det diskuteras under hela 

socionomutbildningen och lyfts som en viktig del av socialt arbete. Men när det kommer till 

att undersöka sambandet mellan relation och förekomsten av hot och våld finner vi nästan 

ingenting inom tidigare forskning.  

Tidigare forskning visar att hot och våld är ett vanligt förekommande och ett ökande problem 

inom socialt arbete. Forskningen fokuserar mycket på omfattningen av problemet, hur det 

gestaltar sig samt vilka konsekvenser det leder till för socialarbetarna, som exempelvis 

psykisk ohälsa. Det torde vara av stor vikt att titta närmare på hur ett förebyggande av hot 

och våld skulle kunna se ut ur ett relationsperspektiv. Vidare forskning föreslås även om 

relationens betydelse och förhållningssätt utifrån klienternas perspektiv vilket skulle kunna 

bidra till mer kunskap och insyn i klienters upplevelser av mötet med socialtjänsten.  
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BILAGA 

A. Sammanställning av intervjuer  

1.Har du förutsättningar för att genomföra dina arbetsuppgifter som du önskar? 

 Michaela: bra team runt omkring mig, bra kollegor, stöttning av kollegor, teamledare och  
 chef. Saknar insatser till sina klienter, samverkan med arbetsförmedlingen                  
 Annika: Ja och nej, bättre samarbete mellan olika enheter så klienten slipper gå runt och kan               
 skapa en hel bild av klienten och dennes behov, upplever låg respons från andra. 
 Barbro: Ja, system som fungerar, många besök, möjlighet att kontakta 
 klienter, arbetsbelastning fungerar om inte någon är sjuk. 
 Madeleine: Jag saknar tid. Jag skulle vilja träffa mina klienter oftare 
 Daniel: Ja, jag har fria händer på kontoret. Jag har min chefs fulla förtroende, jag samverkar     
 med andra verksamheter. Saknar inget. 
 Pia: Ja, jag planerar mina besök, träffar mina klienter kontinuerligt, jag gör en aktiv   
 planering tillsammans med klienten, jag har ett tre - fyra system som är effektivt,  
 Jennie: Saknar flera ställen där min målgrupp kunde känna sig välkommen för att lättare     
 få in dem i sysselsättning. 
 Johanna: Ja, arbetslaget är samarbetsvilliga vilket underlättar mycket, saknar inget 
 Eva: I det stora hela annars frågar man någon om man behöver hjälp. 
 Simon: Ja, jag har frihet under ansvar, det finns kunniga kollegor, det finns stöd från 
 ledningen 
 Fredrik: Det skulle jag säga annars tar jag upp det till diskussion. 
 Ann-Marie: Ja, bra klimat tillsammans med högsta chefen och andra enhetschefer,    
 diskuterar, lyfter viktiga frågor 
 
2.Vilka är de största utmaningarna med ditt arbete?  

                        
                        Michaela: Dilemman, svåra livssituationer, svårt med avslag när det inte finns grund för           
                         bifall. 
                         Annika: Få klienterna att komma hit, följa planeringen, kommer de inte så blir det ingen    
                         ansökan, motstånd att vi är en myndighet. 
                         Barbro: saknar insatser från samhället till min målgrupp (integrationsteam) 
                         Madeleine: Att få de ensamkommande att förstå hur systemet fungerar  
                         Daniel: Att finna människan där den är  

                Pia: Att vara den som erbjuder och informerar. Att hitta ett mål som passar individen  
                         bäst, att kunna se helheten  
                         Jennie: Att få till samarbetet med andra verksamheter och myndigheter  
                         Johanna: Vårt datasystem, skulle vilja lära mig det mer 

                  Eva:  Språket och att arbeta med tolk 
                  Simon: Att hitta balansen mellan att värna om medborgarnas rättighet och vad vi har   
                  för lagar och regler att förhålla oss till, att arbetet är ofta budgetstyrt. Att förklara  
                  varför de fått avslag   
                  Fredrik: samverkan pga olika uppfattningar om vad som är bäst för klienten. 
              
              3.Vad anser du vara dina viktigaste arbetsuppgifter? 
                   
                  Michaela: Min klientkontakt, bra bemötande och att de känner sig förstådda. 
                  Annika: Finnas för klienterna, skapa förtroende genom att prata om annat än bara   

               ekonomiskt   bistånd. bygger förtroende genom att lyssna och vara nyfiken,  
                intresserad. Bygga en grund, förklara och följa upp. 
                Barbro: 0  
                Madeleine: Det sociala arbetet, att träffa klienterna 

                Pia: Att reda ut vilken typ av stöd individen behöver, att lyssna  
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                Jennie: De personliga mötena, att jag ser dem, att jag hör dem  
                Johanna: Att möta folk där de är, att sätta in rätt insats som kan leda till självförsörjning 
                Simon: Att göra korrekta bedömningar  

           
           4.När känns ditt arbete särskilt betydelsefullt?  
              
             Michaela: Införlivat hopp, ser förändring 
             Annika: 0 
             Barbro: att man gjort nån skillnad, att klienterna känner att de fått bra respons från en  
            myndighet, jag tror att myndighetsbilden i andra kulturer kan vara en annan, viktigt  
            att förmedla att man kan vara snäll. 
             Madeleine: Att kunna få ungdomarna att förstå, att kunna motivera dem  
             Pia: När den enskilde själv känner att den har gjort en resa, när man står och tittar i  
             backspegel  
             Jennie: När man får en klient att hitta en ljusglimt att sträva mot  
             Eva: 0 
             Simon: När man får hjälpa människor i utsatta situationer  
             Fredrik: Rättssäkra beslut och att man blir lyssnad på 
           
           5.Vad har relationen med klienten för betydelse för ditt arbete? 
              
             Michaela: Jätteviktig får en helhetsbild av klientens hela situation inte bara                 
            försörjningsstöd.   
             Annika: Jätteviktigt att bygga förtroende 
             Barbro: Jätteviktig, så mycket mer än bara självförsörjning många bitar att förhålla sig till     
             och förstå. 
            Madeleine: Den möjliggör att veta hur personen fungerar 
             Daniel: Den kan förebygga hot och våld, det hjälper inte att fly utan man måste lyssna,  
             respektera, att visa intresse för människor, att bjuda på sig gör att man får tillbaka, 
             vi har långa perioder av relation med våra klienter 
             Pia: Den är tvåsidig. Jag har en lyssnande och motiverande roll och en    
             myndighetsutövande roll. 
             Jennie: Det är den enda betydelsen, den måste funka annars funkar ingenting. Helt  
             avgörande   
             Johanna: Den har alltid hjälp mig att förstå varför klienten betett sig som den gjort. 
             Eva: väldigt stor betydelse för att få klienten med sig, lättare att motivera och stödja. 
             Simon: Jag bygger en stark allians med dem genom att vara mänsklig, inbjudande som  
             folk vågar att anförtro sig till och öppnar sig för, genom att vara närvarande  
             Fredrik: jätteviktigt för att klienten ska våga öppna sig och lita på socialarbetaren 
             relationen som gör att man kan bygga vidare,  

 
6.Vad är utmaningen i att skapa en gynnsam relation med sina klienter?  
  
  Michaela: Klienter döljer något tror sanningen ska missgynna dem. synen på     
  socialsekreterare - makten. 
  Annika: förtroende för en myndighet, bygger förtroende varje möte, Lättare för mig om jag ha 
  en bild av människan, minskar oron hos klienten och svårigheten i bedömningen. 
  Barbro: att delge ett negativt beslut, måste vara tydlig att man har ett uppdrag inte bli för          
  mycket vän. 

              Madeleine: En del ser mig som en kompis när de kommer hit.  
               Daniel: Att hitta vad som passar klienten bäst. Jag kan inte ha en mall för alla 
               Pia:  Att i relationen kunna tydligt informera att jag kommer att ställa krav, att dina  
               val kan påverka din försörjning, detta kan påverka relationen 
               Jennie: Inget. Jag ser de som helt vanliga människor. Inte som små klienter som möter  
               mig som är en stor myndighetsutövare som bestämmer.  
               Johanna: En gång hade jag väldigt svårt att förstå en mamma som inte ville ha sitt barn. 
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               Eva: språket 
               Simon: Ibland är folk inte intresserade av att ingå i en allians. 
               Fredrik: Om man är negativt inställd till myndigheter pga tidigare erfarenheter. 

 
7.Vad är professionalism för dig i förhållande till klienterna? 
  
 Michaela: Visar att jag är människa, lyssnar, förståelse men ändå förhåller mig till lagar och  
 riktlinjer och är tydlig med det.  
 Annika: 0 
 Barbro:0 
 Madeleine: Att bemöta klienter på rätt sätt och lyssna. De vet bäst om vad som funkar för  
 just dem.  

              Daniel: Att sköta mitt jobb utifrån lagstiftningen men samtidigt visa respekt för andra  
              människor och deras situation. En stor verktygslåda som jag plockar ur. 
              Pia: Objektivitet, att kommunicera och motivera sitt beslut, att vara tydlig i sin roll,  
              att informera,  
              Jennie: Att kunna sätta sig in i andra människors situation och förstå personen                        
              Johanna: Att kunna förstå varför folk beter sig som de gör och ge dem känslan av att de är 
              välkomna tillbaka även om de beter sig dåligt 

                 Eva: Tydlig mot klienter 
              Simon: Att både vara juridiskt kunnig och skicklig i samtal och möte med människor 

                 Fredrik: bra bemötande, klienten som styr mötet, respekt, klient komma till tals, den        
              upplevelser 

 
8.Vilken grad av handlingsfrihet upplever du att du har i dina bedömningar? 
  
 Michaela: Stort handlingsutrymme eftersom det är en ramlag 

      Annika:0 
         Barbro: stor, delegation på det mesta, möjlighet att diskutera 

      Madeleine: Ganska stort, jag tycker att man ska göra rätt för sig innan man får skattepengar  
         men jag ger ofta en andra chans. 

      Daniel: Jag har fria händer på kontoret 
      Pia: Jag gör mina bedömningar utifrån den information jag har och ingenting annat.  
      Särskilda skäl är enda handlingsfriheten och den måste starkt motiveras 
      Jennie: Ja, och det är därför jag trivs med jobbet 
      Johanna: Jättestort 

         Eva: Ett visst handlingsutrymme men lagar och riktlinjer smalnar av ganska mycket 
      Simon: Jag har delegation på allt som inte frångår riktlinjerna  

         Fredrik: Ganska stort, möjlighet att gå på mitt eget spår, avvika från riktlinjerna, en           
      flexibel arbetsplats tror det beror på att det är en liten kommun 

 
9.Uppkommer konflikter med klienter?  
 
 Michaela: Frustrerade har de blivit, klienten blir arg på mig men inte konflikt man bråkar       
 inte tillbaka.  

         Annika: När kommunikationen brister, missförstånd pga miss i kommunikation. 
            Barbro: Mindre konflikter, upprörda i telefon ofta vid avslag,        
           Madeleine: Sker sällan, men odelade meningar oftare  

         Daniel: Ja, jag blev hotad när jag jobbade på ett behandlingshem, det händer ibland att  
         folk är arga vid receptionen till exempel 
         Pia: Genom telefonen en gång med en klient som jag sen hade fysiskt möte med. 
         Jennie:  Inget som jag erfarit personligen men vi hade en incident förra året   
         Johanna: En som söp mycket. Jag hade skickat pengar som han skulle få dagen efter men  
         han var arg och ville ha pengar samma dag  
         Eva:  Inte, att det har blivit upprörda så men inte att de har uttryckt nåt hot eller varit 
         våldsam mot mig men att de blivit arga och höjt rösten. Jag har varit med i receptionen och  
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         hjälp till när folk blivit arga då har jag bara varit lugn.          
            Simon: Sker dagligen. Människor är inte intresserade av regelverket mer än att få  

 pengar  
 Fredrik: Generellt så kan det uppstå konflikter när klienten för avslag och inte får som de vill 
 
10.Vad ledde konflikten till? (Hur kände du? vad tänkte du?)  
 
Michaela:  Sker i telefonen missnöjda med beslut och handläggare aldrig i direktkontakt, 
hanterar det genom att vara lugn, smittar nog av sig, inte så hård mer ödmjuk. 
Annika: Hade för lite bakgrundsinfo om en klient som ansökte om bistånd till medicin, gav 
avslag resulterade i att klienten uppsökte socialkontoret och var mycket arg och hotfull. Miss i 
min kommunikation då klienten visade sig vara i stort behov av medicinen, kommunikation 
viktigt för att få en hel bild av en människa, om vi haft en dialog hade nog min bedömning 
varit en annan. Viktigt att träffa människor för att skapa sig en bild. 
Barbro: känt lite obehag ibland men inte rädsla och inte så jag känt att jag behöver göra nåt av 
det. Diskuterar då med kollegor, hur ska jag tolka incidenten behöver jag göra något? 
Madeleine: Killen blev arg på telefon. Jag hade fått fel info från FK och gett honom avslag. 
Han kallade mig för fula saker vid telefonsamtalet  
Daniel: Jag blev attackerad med gaffel på behandlingshemmet men här på jobbet har jag  
inga erfarenheter av trots att jag jobbat så länge 
Pia: Det gick inte att ha en dialog utan det blev bara monolog så jag avbröt mötet 
Jennie: Inte riktat mot mig men han slog sönder hela receptionen och vi ringde polisen  
Johanna: Han sa: fy fan vad tjock du är. Han slog mig i ändan innan han gick härifrån. Jag  
var så arg. 
Eva: 0            
Simon: En kille. Han hade kriminell bakgrund. Efter ett möte på väg ut i korridoren sa  
han: du ska se vad som händer. Jag var rädd för han var helt gränslös. 
Fredrik: En psykiskt sjuk kvinna en gång, det var obehagligt, kände att mötet inte skulle leda 
nån vart och avslutade då mötet 
 
11.Har du fått stöd från arbetslaget alternativt ledningen vid dessa situationer?  
 
Michaela: Ja vi sitter tillsammans kollegor och hör när någon har jobbiga samtal, vi är bra på 
att uppmärksamma varandra 
Annika: Ja absolut, direkt, återkopplar till kollegor och chefen får veta om det är allvarliga 
incidenter och följer då upp om hur man känner om man är rädd för att gå hem osv 
Barbro: Alltså jag fick lite stöd med en person jag tyckte var lite hotfull, då behövde jag inte 
träffa honom, men det var min teamledare jag pratade med vet inte om chefen vet om det. 
Inget superstöd direkt. 
Madeleine: Ja 
Daniel: Ja, absolut 

             Pia: Ja, det får jag. 
             Jennie: Ja 
             Johanna: Ja, alltid  
             Eva: Det jag har den uppfattningen men den är baserat på vad folk har berättat om        
            såna händelser, så känns det som jag skulle få den uppbackningen. 
             Simon: Ja  
             Fredrik: Det skulle jag nog säga, vi går alltid tillsammans på ex hembesök och stöttar varandra   
           och är snälla. 
 
         12.Finns det några förebyggande åtgärder för att hantera hot och våld och  
            konflikter?                 

 
Michaela: Nej, jag vet inte, lösningsfokus kurs har jag gått där jag fått med mig att framhålla 
det som funkar för klienten, hellre klappa på ryggen än klaga. 
Annika: Nej jag vet inte riktigt, diskuterar mycket med kollegor. 
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Barbro: Vet faktiskt inte men vi har ju rutiner och så, lite träffar ibland om man vill prata 
Madeleine: Nej 
Daniel: Ja, lösningsfokuserad  
Pia: Nej 
Jennie: Nej 
Johanna: Vi hade en utbildningsdag om bemötande 
Eva: Vi har ju den här sund och säker och det är väl lite allt möjligt i den arbetsmiljö allt sånt 
där. Jag har för mig jag har läst nåt om hur man ska agera om klienten blir på ett visst sätt så, 
nu kommer jag inte alls ihåg vad som stod i den. 
Fredrik: Vi har en handlingsplan hur man ska hantera våldsamma situationer och ibland 
diskuterar vi också detta 
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B. MISSIVBREV  

Hej, vi är två socionomstudenter som läser vår sjätte termin på Mälardalens högskola och ska 

denna kurs skriva c - uppsats. Vi har till syfte att undersöka förekomsten av hot och våld inom 

socialtjänsten med fokus på socialarbetares upplevelser och erfarenheter av hot och våld från 

klienter i arbetslivet samt dess konsekvenser. 

Vi kommer under arbetets gång att ta största hänsyn till de rådande forskningsetiska 

principerna. Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och endast för forskningsändamål. Deltagandet i undersökningen är helt 

frivilligt och deltagarna kan när som helst avböja sin medverkan.  

 

C. Intervjuguide  
1. Berätta kort om dig själv, dina arbetslivserfarenheter och hur länge du har jobbat inom 

denna enhet?  

2. Vilka typer av ärenden jobbar du med? 

3. Hur trivs du på ditt jobb?  

4. Har du förutsättningar för att genomföra dina arbetsuppgifter som du önskar? 

5. Om du någon gång saknar förutsättningarna, hur ser stödet ut från arbetslaget?  

6. Vilka är de största utmaningarna med ditt arbete? 

7. Vad anser du vara dina viktigaste arbetsuppgifter? 

8. När känns ditt arbete särskilt betydelsefullt? 

9. Vad har relationen med klienten för betydelse för ditt arbete? 

10. Vad är utmaningen i att skapa en gynnsam relation med sina klienter? 

11. Vad är professionalism för dig i förhållande till klienterna? 

12. Vilken grad av handlingsfrihet upplever du att du har i dina bedömningar? (frågan 

föregås av en förklaring av handlingsfrihet) 

13. Kan du beskriva en situation där du upplevt en konflikt med klienten?    

14. Vad ledde konflikten till? (Hur kände du? vad tänkte du?)  

15. Har du fått stöd från arbetslaget alternativt ledningen vid dessa situationer?  

16. Finns det några förebyggande åtgärder för att hantera hot och våld och konflikter? 

 

 D. Intervjuguide – Enhetschef  
1. Berätta kort om dig själv, dina arbetslivserfarenheter och hur länge du har jobbat som 

enhetschef för den här verksamheten?  

2. Hur ser du på din relation med din personal? 

3. Hur ser du på relationen mellan klient och socialarbetare? 

4. Vilken betydelse tror du att relationen har för erat arbete? 

5. Kan relationen påverka uppkomsten av hot och våld? 

6. Har din personal förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter? 

7. Vilken handlingsfrihet anser du att din personal har i sina bedömningar? 

8. Hur ser samarbetet inom arbetslaget ut? 

9. Hur ser du på förekomsten av hot och våld i denna verksamhet? 

10. Vid våldsincidenter vilket stöd får den anställde av ledningen? 

11. Finns det någon åtgärdsplan? 

12. Finns det förebyggande åtgärder? 

13. Finns det ett förtroendeklimat i den här verksamheten där de anställda kan komma 

fram och berätta om sina upplevelser?  

 



 

 

 

 


