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SAMMANFATTNING 

 

Hot och våld mot myndighetsutövande handläggare inom olika myndigheter ökar i dagens 

samhälle, enligt statistik och media. Vi har för att öka kunskapen om detta valt att belysa de 

myndighetsutövande handläggarnas egna upplevelser i denna studie. 

Syftet med studien är att studera myndighetsutövande handläggares föreställning och 

upplevelse av den hotbild som finns riktad mot dem i deras arbetssituation och hur detta 

påverkar deras arbetsvardag. 

Uppsatsen är kvalitativ och baseras på intervjuer, urvalet består av 8 handläggare från 

Socialtjänsten och Försäkringskassan i en mellansvensk stad. Vi har i arbetet valt att använda 

oss av Roine Johanssons organisationsanalys samt Michael Lipskys organisationsteori som 

belyser byråkrati utifrån gräsrotsperspektiv samt Yeheskel Hazenfelds teori om 

männsikobehandlande organisationer. 

Resultatet visar att de myndighetsutövande handläggarnas upplevelse och föreställningar inte 

riktigt överensstämmer med statistiken och vad som framkommit av tidigare forskning. 

Handläggarna tycker att medias bild är uppförstorad och anser att hotfulla situationer är 

förhållandevis ovanliga. Resultatet visar också att handläggarna tänker mycket på sitt 

bemötande gentemot klienterna.  
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1. INLEDNING 
 

Denna uppsats är tänkt att belysa myndighetsutövande handläggares upplevelse av hot i sin 

dagliga arbetssituation. Vi har för avsikt att undersöka hur handläggare inom Socialtjänsten 

och Försäkringskassan ser på den hotbild som finns riktad mot deras profession, och om detta 

påverkar deras dagliga arbete på myndigheten. 

 

Vi kan även läsa i media om den debatt som förs kring detta ämne, att hot gentemot 

myndighetsutövande handläggare har ökat över tid. Det är inte bara handläggare inom 

Socialtjänsten och Försäkringskassan som blir utsatta för hot, utan också handläggare på en 

rad andra myndigheter som till exempel; Skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten, 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. De allra flesta hoten grundar sig, enligt debatten i 

media, i människors frustration och känsla av maktlöshet inför myndigheten. Det finns en viss 

kritik riktad mot arbetsgivare inom den offentliga sektorn ifrån Arbetsmiljöverkets sida, då 

det finns brister vad det gäller arbetsmiljö och säkerhet för handläggarna. Vad det gäller den 

debatt som förs i media så är det svårt att veta vad som skildrar den sanna bilden av 

problemet. Media har en viss tendens till att förvränga och förstora problemet 

(Folkbladet Norrköping, 2005). 

 

Tidigare forskning visar på att det finns en viss hotbild riktad mot myndighetsutövande 

handläggare, och då framför allt där handläggare tvingas fatta negativa beslut. Utav tidigare 

forskning kan vi se att det finns ett kunskapsbehov och att hot gentemot myndighetsutövande 

handläggare är ett område där mer forskning behövs (Arbetsmiljöverket, 2007). 

 

I dagens samhälle har det skett och sker radikala förändringar i vårt socialförsäkringssystem, 

dessa förändringar har stora effekter på samhällsmedborgarnas ekonomi. Individer som 

drabbas av dessa förändringar är ofta människor som redan är socialt utsatta i samhället. 

Genom politiska beslut har det blivit försämrade villkor inom arbetslöshetsersättningen, 

ersättningsnivåerna har sänkts, allt fler människor har blivit utstämplade och tvingats söka 

försörjningsstöd. Då ersättningsnivåerna har sänkts tvingar detta individen att söka 

försörjningsstöd för att klara en skälig levnadsnivå och likadant när en individ blivit 

utstämplad från a-kassan så är det hårda villkor för att bli berättigad en ny ersättningsperiod. 

Till grund för detta är att individen i samhället skall följa arbetslinjen och snabbt komma ut på 

arbetsmarknaden och att bidragsberoendet inte skall bli stadigvarande.   
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Det är idag svårare att få sjukersättning beviljad från Försäkringskassan då nya riktlinjer för 

beviljande av sjukersättning har arbetats fram.  

Till saken hör att ersättningsnivån avseende sjukersättning sänkts så att ekonomin blir 

ansträngd för individen vid sjukdom. Tidigare kunde en individ vara sjukskriven på sociala 

grunder trots en viss arbetsförmåga. Idag ligger fokus enbart på den medicinska diagnosen 

och vilken arbetsförmåga som faktiskt finns hos individen trots medicinska problem. 

Försörjningsstödstagare på Socialtjänsten förväntas vara aktivt arbetssökande för att vara 

berättigad försörjningsstöd. Hittar klienten inget arbete på egen hand erbjuds sysselsättning 

via kommunen, detta för att på det sättet komma ut på arbetsmarknaden. 

Dessa faktorer gör att klienter hos Försäkringskassan och Socialtjänsten blir väldigt beroende 

av vad handläggarna inom dessa två myndigheter fattar för ekonomiska beslut. Klienters 

frustration och känsla av maktlöshet över sin ekonomiska situation kan leda till att 

handläggarna blir utsatta för obehagliga situationer och hot. 

På grund av dessa faktorer har vi för avsikt att studera handläggare inom Försäkringskassan 

och Socialtjänsten och deras upplevelse av den hotbild som finns riktad mot dem. Vi har även 

för avsikt att undersöka om denna hotbild påverkar deras arbetsvardag. 

Vi författare till denna c-uppsats har parallellt med våra studier arbetat som handläggare inom 

Försäkringskassan och Socialtjänsten. Vi finner detta ämne mycket intressant då statistik visar 

att handläggare på Försäkringskassan anser att våld och hot ökat genom åren.  

Vi tycker det är intressant att belysa detta ämne då vi själva troligen kommer att arbeta på just 

dessa eller liknande arbetsplatser efter våra studier (Akademikerförbundet, 2007). 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att studera myndighetsutövande handläggares föreställning och 

upplevelse av den hotbild som finns riktad mot dem i deras arbetssituation och hur detta 

påverkar deras arbetsvardag. Detta vill vi göra för att bidra till en ökad kunskap om hur 

myndighetsutövande handläggares arbetssituation kan se ut. De forskningsfrågor vi har för 

avsikt att studera är: 

• Hur ser hotbilden ut? 

• Hur hanterar den enskilde handläggaren hotbilden? 

• Vilka konsekvenser får hotbilden för handläggarens arbetsvardag? 

• Vilket stöd finns för handläggarna i organisationen? 
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1.2 Avgränsning 

 
Uppsatsen bygger på att studera myndighetsutövande handläggares föreställning och 

upplevelse av den hotbild som finns riktad mot dem i deras arbetssituation.  

Vi har i vår undersökning gjort en avgränsning till att använda oss av handläggare från två 

olika organisationer, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Vi tror att dessa två myndigheter 

kan ge oss en bild av hur hotbilden ser ut gentemot myndighetsutövande handläggare, då de 

möter ett stort antal klienter med varierande livssituation och levnadsförutsättningar. Vi har 

valt att avgränsa vår studie till att intervjua handläggare som fattar ekonomiska beslut i dessa 

två organisationer. Detta gör vi för att dessa handläggare möter klienter i utsatta situationer 

där ekonomin har en avgörande roll i klientens livssituation. Studien är inte tänkt att visa på 

skillnader mellan de olika handläggarna inom dessa två organisationer, studien är inte heller 

tänkt att visa på organisatoriska skillnader mellan dem.  

Vi har således avgränsat studien genom att endast röra oss på gräsrotsnivå och ha ett 

handläggarperspektiv. Det hade varit intressant att ge en analys av de båda organisationerna i 

sin helhet, men det hade varit en alltför stor och tidskrävande uppgift inom ramen för en C-

uppsats. 

Vid val av metod har vi även avgränsat oss och endast använt ett kvalitativt perspektiv, detta 

har vi gjort för att vi är ute efter att nå en fördjupad förståelse av handläggarnas upplevelse. 

 

1.3 Begreppsdefinition 

 

Hot - enligt nationalencyklopedin definieras begreppet hot enligt följande: varnande 

tillkännage sin avsikt att utsätta den tilltalade för obehagligheter (om denne inte handlar på 

önskat sätt) (Biblioteket, 2007). 

 

Vi definierar hot såsom allt som handläggarna individuellt uppfattar som obehaglig, 

skrämmande handling från klienterna. Ett hot kan vara psykiskt, de psykiska hoten kan vara 

direkt uttalade eller outtalade. Det kan även innebära att en klient ständigt söker sig till 

myndigheten eller ofta ringer en handläggare. Ett hot kan vara uttalat både mot handläggarens 

privatliv, eller mot handläggarens yrkesroll.  
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Ett hot kan vara av fysisk art, såsom knuffar och slag. Ett hot kan ofta vara riktat generellt 

mot myndigheten men det är handläggaren som får vara myndighetens ansikte utåt och blir 

den som får ta emot hotet från klienten.  

 

1.4 Disposition 

 

Under nästföljande kapitel presenterar vi fakta i målet, där presenterar vi Försäkringskassan 

och Socialtjänsten och en kort överblick över deras arbete, vi presenterar även lagtext samt 

vad Arbetsmiljöverket säger om handläggares arbetsmiljö. Därefter presenterar vi tidigare 

forskning på området och detta följs av våra teoretiska utgångspunkter för denna studie. 

Sedan följer ett kapitel om vårt val av metod, vår förförståelse i ämnet, access, urval samt vårt 

genomförande av intervjuerna vi gjort, vi diskuterar även vår validitet och reliabilitet i studien 

och sist har vi ett avsnitt om våra etiska överväganden i vår studie. Därefter har vi ett kapitel 

med vår resultatanalys där vi kopplar samman våra teorier med empirin. Sist har vi vår 

slutdiskussion där vi för ett resonemang kring vårt resultat, teorier och tidigare forskning. 

Avslutningsvis diskuterar vi brister och begränsningar i vår studie. 
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2. FAKTA I MÅLET 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa bakgrunds fakta gällande vårt ämne. Vi kommer först 

att beskriva de myndigheter som vår studie avgränsas till, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten. Vi kommer att kort beskriva vad handläggare vid dessa myndigheter har för 

arbetsuppgifter. Därefter redovisar vi Arbetsmiljöverkets arbete gentemot hot och våld, för att 

sedan redovisa statistik i ämnet och avsluta med de lagar som reglerar våld och hot gentemot 

tjänstemän.  

 
2.1 Myndigheterna Försäkringskassan och Socialtjänsten 

 

Försäkringskassan är en statlig myndighet, som har fått i uppdrag av staten att administrera 

socialförsäkringen. Det finns totalt 330 olika försäkringskontor i Sverige, med cirka 16 000 

medarbetare. Socialförsäkringen omfattar alla människor som arbetar eller är bosatta i 

Sverige. Det finns cirka 50 olika bidrag eller förmåner inom socialförsäkringen. 

Socialförsäkringen utgör ett ekonomiskt skydd för exempelvis personer med funktionshinder, 

vid sjukdom eller ålderdom. De handläggare som vi har med i vår undersökning jobbar inom 

processen ohälsa med långtidssjukskrivna människor (Försäkringskassan, 2007). 

 

Handläggarna vid Försäkringskassan arbetar efter att följa arbetslinjen. Tanken med 

arbetslinjen är att så fort som det är möjligt återfå individen i arbete, med rehabilitering eller 

andra hjälpande insatser. Handläggarnas arbete är att utreda, samordna och ha tillsyn över 

rehabiliteringsbehovet klienterna har och hur det tillgodoses, detta i samarbete med klientens 

arbetsgivare, i de fall klienten har en anställning. En arbetssökande, sjukskriven individ skall 

rehabiliteras så att denne ska kunna återgå till aktivt arbetssökande och på den vägen komma 

ut på arbetsmarknaden. I handläggarnas arbete ingår myndighetsutövning där de fattar beslut 

med ekonomiska konsekvenser för klienterna, det kan röra sig om att besluta om klienten har 

rätt eller inte till sjukpenning, sjukersättning, rehabiliteringsbidrag eller annat. Det som 

händer om klienten blir nekad sjukersättning från Försäkringskassan är att det bara finns en 

instans kvar i samhället som klienten kan vända sig till för att lösa försörjningsfrågan och det 

är Socialtjänsten. Detta kan upplevas väldigt kränkande av klienterna att behöva vända sig dit, 

då de upplever sig sjuka och det finns en förutfattad mening i samhället att det är mer legitimt 

att ha sjukersättning än att vara socialbidragstagare.    
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Det senaste året har det skett stora förändringar inom Försäkringskassan, då myndigheten står 

inför en omorganisation. 

Försäkringskassan skall stänga många lokala kontor runtom i Sverige och klienterna skall 

sköta sin kontakt med Försäkringskassan via telefon och internet. Denna avskärmning och 

avståndsökning mellan Försäkringskassan och klienten kan tänkas skapa en frustration att 

myndigheten känns otillgänglig för individen. 

 

Socialtjänsten är en kommunal myndighet som lyder under kommunen och arbetar med de 

mest utsatta i samhället. Kommunen har ett yttersta ansvar för sina medborgare. Idén med 

Socialtjänstens försörjningsstöd är att då socialförsäkringen inte täcker upp för den enskilde 

individen skall försörjningsstöd fungera som ett yttersta skyddsnät för medborgaren.  

Socialtjänsten har flera områden inom sitt uppdrag t ex försörjningsstöd, särskilt boende, 

missbruk och behandling samt utredning av barn som riskerar att fara illa. Dessa uppdrag har 

socialtjänsten fått av staten och det är Socialstyrelsen som utövar tillsyn över socialtjänsterna 

inom varje kommun och kontrollerar att deras arbete följer lagstiftningen (Socialstyrelsen, 

2007). 

 

De handläggare på Socialtjänsten vi har intervjuat i vår undersökning arbetar med 

försörjningsstöd och styrs av socialtjänstlagen.  

Handläggarnas arbete går ut på att utreda om klienter som inte kan försörja sig själva eller på 

annat sätt bli försörjda av någon skall ha rätt till ekonomiskt bistånd. De kontrollerar om 

klienten uppfyller de kriterier som behövs för att bli beviljad ekonomisk ersättning. 

Handläggarna utövar myndighetsutövning på så sätt att de tar ekonomiska beslut om 

klienterna efter lagen. Det kan exempelvis röra sig om att bevilja eller avslå ansökningar om 

bidrag till försörjning för t ex uppehälle, bohag och hyra (Eskilstuna Kommun, 2007). 

 

Både Försäkringskassan och Socialtjänsten är kraftigt kvinnodominerade arbetsplatser. 

Andelen anställda män är liten jämfört med andelen anställda kvinnor. Några exakta siffror 

har vi inte lyckats finna. Ur aspekten att dessa två myndigheter är så kvinnodominerande, kan 

spela roll när vi tittar på hotbilden gentemot de myndighetsutövande handläggarna. Vi tror att 

en klient kanske inte hotar en manlig handläggare i samma utsträckning som en kvinnlig. De 

manliga handläggarna kanske automatiskt inger mer respekt och kvinnliga handläggare är det 

svagare könet ur klientens perspektiv. 
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2.2 Arbetsmiljöverket 

  

Enligt Arbetsmiljöverket, som är en tillsynsmyndighet, så råkar flera handläggare inom 

Socialtjänsten och Försäkringskassan varje år ut för hot och våld på sin arbetsplats. För varje 

enskild handläggare så har Arbetsmiljöverket gjort bedömningen att den profession som de 

myndighetsutövande handläggarna i vår studie tillhör, någon gång under sitt yrkesverksamma 

liv kommer att bli hotad eller utsatt för våld. Arbetsmiljöverket anser även att mörkertalet är 

stort, då det förekommer mer hot och våld än vad som rapporteras.  

Många handläggare anmäler inte när de blir hotade eller utsatta för våld, då de är rädda för 

repressalier från den som hotat eller utsatt dem för våld.  

Arbetsmiljöverket har även gjort studier som visar att anställda inom den offentliga sektorn, 

där Försäkringskassan och Socialtjänsten ingår, har bristfälliga kunskaper i hur de skall göra 

om de blir utsatta för ett hot, vart de skall vända sig och vilka rättigheter de har. En anledning 

till att handläggare inte anmäler hot och våld kan vara att de känner att det finns inget eller 

dåligt med stöd från arbetsgivaren i sådana situationer. Det finns även en attityd bland 

handläggare att ”lite ska man tåla” och därför kanske allt inte rapporteras till arbetsgivare eller 

att det polisanmäls. Många handläggare finner stöd i arbetskamrater och att man sinsemellan 

har en öppen dialog kring detta problem och stöttar varandra i denna problematik 

(Arbetsmiljöverket, 2007 A). 

 

Arbetsmiljöverket kräver att om det föreligger risk för hot och våld så får ej ensamarbete 

utföras. Om en handläggare blir utsatt för hot eller våld så skall denne kunna få stöd och hjälp 

från arbetsgivare för att kunna bearbeta det som den varit med om. Men det åligger även varje 

arbetsgivare att utforma arbetsmiljön på ett sådant sätt att risken för att hot och våld skall 

inträffa är minimal. Arbetsmiljöverket har utformat checklistor som finns att tillgå på deras 

hemsida för att arbetsgivare skall kunna förebygga hot och våld på arbetsplatsen.  

Enligt säkerhetsföreskrifter ska varje handläggare inom Försäkringskassan och Socialtjänsten 

ha ett överfallslarm på sig under besök med klienter.  

Likaså skall besöksrummen där handläggare tar emot klienter vara utformade på så sätt att det 

alltid skall finnas en flyktväg att tillgå. Rummet skall vara möblerat på ett sätt som förebygger 

hotfulla situationer (Arbetsmiljöverket, 2007 B). 

 



  

 8

Det finns särskilda föreskrifter hos Arbetsmiljöverket där det tydligt framgår att arbetsgivaren 

har ett huvudansvar för att risker ska utredas. Alla arbetsskador och olyckstillbud skall 

dokumenteras och utredas.  

Det skall finnas rutiner på varje arbetsplats som främjar god arbetsmiljö och de anställda skall 

ha utbildning för att kunna arbeta säkert (Arbetsmiljöverket, 2007 C). 

 

Synovate/temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR gjort en undersökning som 

handlar om hot och våld gentemot anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer och 400 intervjuer gjordes, 200 

anställda från Arbetsförmedlingen och 200 anställda från Försäkringskassan deltog i studien.  

Resultatet visade att inom Försäkringskassan var det 13 % som svarat att de eller närstående 

till dem, hade upplevt hot på grund av den anställdes arbete under de senaste 18 månaderna. 

64 % svarade att någon av deras kollegor under de sista 18 månaderna varit utsatta i 

problematiska situationer avseende hot och våld, med koppling till sin arbetsplats. 

Resultatet visade också att tre av tio anställda på Försäkringskassan anser att våld och hot ökat 

genom åren. Det går att utläsa av resultatet att 69 % av de anställda vid Försäkringskassan 

anser att arbetsplatsen har utformats och utrustats på ett sätt så att risken för att hot och vålds 

situationer minskar. 82 % anser att det finns dokumenterade rutiner om hur de skall arbeta och 

agera vid ett hot eller våldssituation (Akademikerförbundet, 2007). 

 

2.3 Lagar 

 

För att få en bild av hur samhället ser på hot och våld i arbetslivet, kommer vi att kort 

redovisa vad lagen säger om hot och våld i arbetslivet. 

Först har vi arbetsmiljölagen som är en ramlag. Den fastställer de yttre ramarna för 

arbetsmiljöarbetet, och även anger regler för utformningen av arbetsmiljön. Den reglerar även 

vem som har ansvaret för arbetsmiljöarbetet och hur det skall organiseras. 

För att få veta mera om hur lagen i detalj bör tillämpas, ger arbetsmiljöupplysningen ut 

föreskrifter och kungörelser med allmänna råd.   

 

AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön är den föreskrift som omfattar arbete där det kan 

finnas risk för att hot eller våld kan uppstå. Nedan följer några av de punkter som finns i lagen 

och så som arbetsmiljöupplysningen beskriver dem: 
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• Arbetsgivaren är ansvarig att utreda risker för hot och våld  

• Arbetsgivaren ska vidta åtgärder som behövs utifrån utredningen  

• Arbetet ska ordnas så att riskerna så långt som möjligt förebyggs  

• Arbetstagare ska ges utbildning så att arbetet kan utföras säkert  

• Vid en risksituation ska arbetstagare kunna kalla på snabb hjälp  

• Ensamarbete är förbjudet då arbetsuppgiften medför påtaglig risk  

• Tillbud med hot och våld måste dokumenteras och utredas  

• Snabbt stöd ska ges till arbetstagare som utsatts för hot eller våld 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2007) 

I brottsbalken kan vi läsa i 17 kapitlet ”Om brott mot allmän verksamhet m.m”, de två första 

paragraferna beskriver vad som anses brottsligt och hur detta kan straffas: 

 

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning 

eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan 

åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet 

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon 

sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort 

eller underlåtit. Lag (1975:667). 

 

2 § Den som, annorledes än i 1 § sägs, för att tvinga eller hindra någon i hans 

myndighetsutövning eller för att hämnas för åtgärd däri, otillbörligen företager gärning, som 

för honom medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar därmed, dömes för 

förgripelse mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst fyra år. 

Lag (1975:667) (Notisum, 2007). 

 

Utav denna lagtext kan vi se att en person som hotar en myndighetsutövande handläggare kan 

dömas till böter eller få fängelse i upp till sex månader. Inte så hårt straff kan det tyckas då 

kränkningen som handläggaren blivit utsatt för kan ta mycket längre än sex månader att läka.  

Arbetsmiljöverket är den myndighet som skall se till och verka för att arbetsgivarna arbetar på 

ett sådant sätt att bästa tänkbara arbetsmiljö finns till för arbetstagaren. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

 
De vetenskapliga artiklar och rapporter vi kommer att presentera här är relevanta och 

närbesläktade med vårt ämne. Studierna bygger på hot och våld mot tjänstemän som arbetar 

med myndighetsutövning. Gemensamt för dessa tjänstemän och de handläggare vi har för 

avsikt att studera, är att de arbetar med klienter och ofta får lämna negativa beslut till dem. Vi 

har gjort våra efterforskningar av artiklar främst i databasen ELIN. Sökord som vi använt oss 

av i våra sökningar efter artiklar har varit: hot, våld, handläggare, upplevelse av hot. 

 

Grant Macdonald och Frank Sirotich (2005) i Kanada har studerat våldet och kommit ut med 

rapporten ”Våld på Socialtjänstkontoret”. Studien bygger på en enkätundersökning bland 300 

socialarbetare i Ontario i Canada. Syftet var att undersöka deras attityd till vilken säkerhet 

som finns på arbetsplatsen för att förebygga hotfulla situationer samt hur de upplever sin egen 

säkerhet vid klientbesök. Undersökningen visade att av de 300 respondenterna var det 171 

stycken som svarade på enkäten och av dessa var det endast en socialarbetare som kände sig 

ständigt otrygg under klientbesök. 32 stycken socialarbetare var det som ibland kände sig 

otrygga under klientbesöken, medan 65 stycken kände sig relativt trygga. Det var 73 stycken 

socialarbetare som aldrig kände sig otrygga under ett klientbesök. I studien fann man även att 

socialarbetarna ofta upplevde det svårt att prata om dessa hotfulla klientbesök och att det 

fanns en mentalitet att som socialarbetare skall man tåla lite hotfulla situationer.  

Resultaten från denna undersökning kom att leda till att det i Kanada författades 

rekommendationer för socialtjänsten om hur de kan arbeta för att förebygga och arbeta med 

hotfulla klientbesök. 

 

Grant Macdonald & Frank Sirotich (2001) har även gjort en studie om socialarbetares 

agerande efter situationer där våld uppstått, då de tyckte att det saknades undersökningar om 

hur socialarbetaren har agerat efter dessa tillfällen.  

Deras undersökning byggde på 300 enkäter till socialarbetare. Resultatet av undersökningen 

visade att majoriteten av dessa socialarbetare hade upplevt våldsituationer i klientsituationer. 

Studien visade att den vanligaste sorten av hot eller våld var muntligt framfört hot som 87,8 % 

hade erfarenhet av åtminstone en gång under deras karriär.  

I resultatet visade sig det sig också, att av de socialarbetare som varit utsatta för våld eller 

hotfulla incidenter, hade endast en fjärdedel rapporterat om händelsen till sin chef.  
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När de frågade om anledningen till varför de inte hade rapporterat var de tre vanligaste 

orsakerna, att situationen inte uppfattats som tillräckligt allvarlig för att rapporteras, att det 

ingår i arbetet som socialarbetare att bli utsatt för hot/våld, och som tredje orsak har 

socialarbetarna sagt att det inte är någon ide att rapportera, för det händer ändå inget om de 

gör det. 

När de frågade socialarbetarna om orsak till att de faktiskt hade rapporterat hot, svarade 

socialarbetarna att de i första hand rapporterat för att kunna få stöd och hjälp för att hantera 

situationen. De rapporterade även för att få något gjort åt situationen och för att skydda sig 

mot framtida våld och hotfulla situationer. 

Enligt Macdonald & Sirotich (2001) är det ett problem att inte socialarbetarna rapporterar de 

klientrelaterade våld/hot situationer de utsätts för, då det kan medföra att detta ämne inte 

prioriteras i den grad det skulle behövas, vilket även kan leda till brister i det förebyggande 

arbetet.  

Macdonald & Sirotich (2001) menar att ett bra preventivt arbete gentemot hot/våld i 

klientrelaterat arbete är att blivande socialarbetare skall få lära sig i sin utbildning att 

förebygga, hantera och lära sig vikten av att rapportera incidenter. 

 

Annika Hultin (2001) har genomfört en studie på uppdrag av Arbetsmiljöverket om ”Våld och 

hot inom vård, omsorg och skola”. Syftet med denna studie var att visa på de risker som finns 

inom vård, omsorg och skola. Ett annat syfte var att arbeta fram konkreta åtgärder mot hot 

och våld inom denna sektor. Verket ville även göra studien för att öka kompetensen inom 

området.  Det de gjorde då var att tillsätta projektgrupper i olika distrikt runt om i Sverige.  

Projektgrupperna kartlade förekommande våld och hot inom denna sektor och sammanställde 

materialet som sedan redovisades på central nivå. 1543 stycken inspektioner genomfördes 

runt om i utvalda distrikt.  

Resultatet som Arbetsmiljöverket fick fram av Hultins (2001) studie var att arbetsgivarna 

mycket väl kände till att våld och hot förekom på inom vård, omsorg och skola. De fick veta 

att hot och våld hade ökat och att många anställda som utsattes för detta arbetade ensamma. 

 I det förebyggande arbetsmiljöarbetet frågade man arbetsgivarna om de anställda kände till 

de säkerhetsföreskrifter som finns och det visade sig då att 40 % av de anställda inte kände till 

dessa säkerhetsföreskrifter. Det Arbetsmiljöverket kunde säga om just klientinriktat arbete var 

att där utsätts arbetstagaren ofta för psykiska våldshändelser och att det fanns dåligt med stöd 

från arbetsgivaren vid dessa situationer.  
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Det förekom inte så mycket stöd och handledning till arbetstagarna som Arbetsmiljöverket 

hade önskat. Studien avslutas med att Arbetsmiljöverket kommer att arbeta mycket med detta 

ämne; våld och hot, i framtiden då de ser tendenserna till att detta ökar. 

 

Granath, Grevholm, Gårdlund & Nilsson (2006) har genomfört en studie som handlar om 

”Hot och våld mot kriminalvårdens personal”.  Dessa författare är alla utredare på BRÅ. 

Studien belyser de risker som finns vid negativa besked och vid tillsägelser. Hot och våld är 

resultatet av interners frustrationer, men det förekommer även trakasserier mot personal som 

ett maktmedel från internens sida. Syftet med rapporten var att kartlägga omfattningen av hot 

och våld mot kriminalvårdens anställda. Antalet respondenter i studien var 2647 stycken, det 

vill säga anställda inom Kriminalvården, fick besvara en enkät om ämnet. Resultatet av denna 

undersökning visade att 23 % hade utsatts för hot, 9 % hade utsatts för trakasserier och 6 % att 

de hade utsatts för våld. 26 % av de tillfrågade hade utsatts för både våld, hot och trakasserier.  

Något som studien även visade var att de anställda inom kriminalvården oftast blir hotade på 

sin arbetsplats och att hot och våld sällan förekommer på privat ledig tid. 

 

Gunilla Carlsson (2003) har i en avhandling behandlat ämnet ”Det våldsamma mötets 

fenomenologi – om hot och våld i psykiatrisk vård”. Carlsson (2003) har för avsikt med sin 

avhandling att beskriva det våldsamma mötet som ett fenomen och har studerat relationen 

mellan vårdare och patient på psykiatriska avdelningar i Sverige. Författaren gjorde olika 

delstudier i sin avhandling och tittade på fenomenet både ur patientens perspektiv och ur 

vårdarens perspektiv.  

Resultatet av denna avhandling var att fenomenet ”det våldsamma mötet” tycks styras av hur 

närvarande vårdaren var i mötet med patienten. En annan väldigt viktig aspekt var hur viktig 

kommunikationen mellan vårdare och patient var för att undvika det våldsamma mötet. 

Carlsson (2003) beskriver hur vårdaren måste bejaka den livsvärld som patienten befinner sig 

i för att förstå och skapa en tillit till patienten. Bejakandet av patientens livsvärld gör att 

vårdaren kan sätta sig in i och känna empati för patientens livssituation. Författaren till 

avhandlingen poängterar även vikten av att vårdaren måste våga ställa sig på patientens sida 

ibland och vara patientens röst utåt. Carlsson (2003) framhäver hur viktig tilliten är. När det 

finns en stark tillit mellan vårdare och patient minimerar detta risken för att ett våldsamt möte 

skall uppstå. 
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I en studie av Brottsförebyggande rådet ”Otillåten påverkan – riktad mot 

myndighetspersoner” (2005) har ett flertal större myndigheter i Sverige samarbetat för att 

kartlägga hotbilden gentemot myndigheternas utövande tjänstemän.  

Studien är skriven av i första hand Karolin Wallström och Johanna Skinnari. Här 

uppmärksammar de begreppet otillåten påverkan, vilket avser allvarliga trakasserier, hot och 

andra våldssituationer som riskerar att påverka den enskilde tjänstemannens arbete och 

myndighetsutövning. I denna studie var det 5635 enkäter som skickades ut och utav dessa var 

det 4538 enkäter som blev besvarade.  

De kommer i denna studie fram till att 12 % av de tjänstemän som medverkat i enkäten, har 

varit utsatta för allvarliga trakasserier eller hot under den period på ett år som undersökningen 

sträckte sig över. BRÅ (2005) bedömer detta som en hög nivå då resultatet gällde allvarliga 

former. De kom även fram till att klienter som utövar dessa allvarliga hot och trakasserier är i 

största utsträckning enskilda individer som av de utsatta tjänstemännen uppfattas som 

personer i desperata situationer, missbrukare, rättshaverister och individer som tillhör andra 

utsatta grupper i samhället. 

BRÅ (2005) belyser även att problemet med allvarliga trakasserier har kommit i skymundan 

och betraktats som mindre viktigt än de situationer som innehållit hot och våld . Vi kan i 

undersökningen se att trakasserierna har stor påverkan på tjänstemännen, då trakasserierna 

kan vara svårare att ta på och bearbeta, utan kan ligga och gro under lång tid och orsaka 

tjänstemannen stor börda. 

BRÅ (2005) uppmärksammar också att det förekommer att individer istället för att hota, 

erbjuder tjänstemännen otillbörliga erbjudanden för att få tjänstemannen att agera enligt 

individens önskemål. Dessa förekommer i en mängd olika former, de mest vanliga var dock 

måltider, föremål och förmånliga köp. Avslutningsvis i rapporten kan man läsa att: 

”Brå bedömer att situationen måste tas på stort allvar samtidigt som läget inte skall 

överdrivas . Det är enskilda tjänstemän och arbetsplatser som lider offer, men 

samhällsordningen kan inte anses vara hotad” (Skinnari & Wallström: 2005: 9). 

 

Staffan Söderberg (2006) arbetar på Försäkringskassan och har i uppdrag av sin arbetsgivare 

gjort studien ”Att säga nej på ett bra sätt”. I studien har Söderberg genomfört 28 intervjuer 

med personer som blivit nekade sjukpenning om deras upplevelse av beslut, bemötande och 

information från Försäkringskassan. 

Resultatet i undersökningen visade att deltagarna i studien reagerat negativt på deras avslag 

om sjukpenning från Försäkringskassan.   
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Klienterna berättar om att de känt sig kränkta, både av beslutet och av sättet de blivit bemötta 

på av handläggarna i anslutning till att de fått beslutet. Klienterna har haft mycket svårt att 

acceptera att trots att de har träffat en läkare och denne har undersökt dem och gjort 

bedömningen att de bör få sjukpenning, så kan Försäkringskassans försäkringsläkare utan att 

träffa patienten yttra sig i ärendet och ge avslag. 

Klienterna ansåg att informationen från Försäkringskassan varit bristande, flertalet såg också 

på sjukersättningen som en rättighet och hade svårt att förstå att det även fanns krav att 

uppfylla för att få den beviljad vilket gjorde att de hade svårt att acceptera ett avslag.  

Många klienter ansåg även att handläggarna på Försäkringskassan varit undvikande och visat 

en ovilja att träffa dem och att de nekats möjligheten till ett personligt möte när detta har 

efterfrågats. 

Att som klient inte ha fått den kontakt och information de rimligen kunnat förvänta sig, ledde 

till att respondenterna inte uppfattat att avslaget grundade sig på de krav som råder för att bli 

beviljad sjukersättning. Klienterna har istället uppfattat att de är misstrodda, eller att avslaget 

är en konsekvens av försäkringskassans arbete med att stoppa fusket med 

socialförsäkringarna. 

Enligt Söderberg (2006) var slutsatserna han drog av studien, att Försäkringskassan bör 

utbilda och stödja handläggare som tar negativa beslut i sin yrkesroll i bemötandefrågor. Han 

konstaterar även att det är i samtalet mellan handläggare och klient som handläggaren har 

möjlighet att skapa bättre förståelse hos klienten för ett negativt beslut, genom att 

handläggaren informerar och förtydligar regelverket runt sjukförsäkringen. Viktigt är också 

att patienten får komma till tals och att handläggaren visar på de olika alternativ som finns för 

klienten. Söderberg konstaterar även att det är nödvändigt att förtydliga förväntningarna på att 

sjukförsäkringen skall vara en försäkring och inte ett försörjningssätt, och att 

Försäkringskassan fokuserar på arbetsförmågan. 

 

Christina E Newhill & Sandra Wexler (1997) har gjort en studie med syftet att studera 

omfattning, och sorts våld, och effekten av klienters våld mot socialarbetare. Undersökningen 

gjordes i Pennsylvania och Kalifornien och byggde på 1129 enkätsvar från socialarbetare. 

Studien var utformad för att jämföra socialarbetare som arbetade med barn och ungdomar 

med socialarbetare inom andra områden. Resultatet visade på att 75 % av de socialarbetare 

som arbetade med barn och ungdomar hade erfarenheter av hot/vålds incidenter i arbetet, och 

58 % av socialarbetarna som arbetade inom andra områden.  
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Det framkom även att socialarbetarna ofta upplevde starka känslor efter en incident, de 

vanligaste var rädsla, ångest, ilska, hjälplöshet och depression. Det framkom även i resultatet 

att 76 % av barn/ungdom social arbetarna och 57 % av de övriga hade fått utbildning i hur de 

bemöter klienter med ett aggressivt beteende. Newhill och Wexler (1997) menar också att 

handledning, betald sjukskrivning och debriefing är viktiga insatser som bör övervägas vid 

varje enskilt fall av klientrelaterat hot/våld. De menar att det är angeläget att socialarbetaren 

har en realistisk syn på att hot/våld situationer är förekommande inom yrkesgruppen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare forskning inom området, har en del gemensamma 

slutsatser. Vi kan se att undersökningarna visar på att det finns en tydlig hotbild gentemot 

myndighetsutövande handläggare. I forskningsresultaten från Skinnari och Wallström (2005) 

samt Newhill & Wexler (1997) bedöms hotbilden gentemot handläggare ligga på en hög nivå 

samt att den hela tiden ökar.  

Flera forskningsresultat visar även på att det råder brister i hanteringen av hot och 

våldssituationer i arbetslivet. Hultin (2001) visar att det på vissa arbetsplatser finns bristande 

föreskrifter samt bristande kunskap om att föreskrifterna existerar. I Hultins 

undersökning svarade 40 % av deltagarna att de inte kände till vilka säkerhetsföreskrifter som 

rådde på deras arbetsplats. Men även om kunskapen om föreskrifterna finns kan det ändå 

uppstå problem med rapporteringen. I Sirotich och MacDonald (2001) kan vi se att endast en 

fjärdedel av deltagarna i undersökningen verkligen rapporterade hotfulla händelser till sin 

chef, vilket de försvarade med att incidenten inte varit tillräckligt allvarlig och att de som 

social arbetare får räkna med att hotfulla situationer ingår i jobbet. 

 

Den mest framträdande slutsatsen vi kan dra ifrån tidigare forskning i ämnet, är dock vikten 

av ett bra bemötande. Här är forskningsresultaten entydiga om att bemötandet har stor 

påverkan inom socialt arbete. Söderberg (2006) samt Carlsson (2003) har i sina resultat 

kommit fram till att det är viktigt att handläggaren är närvarande i mötet med klienten. Att 

informera om klientens rättigheter och skyldigheter samt att förklara vilka regler som ligger 

till grund för individens beslut, skapar förståelse och sammanhang för klienten, på så sätt kan 

man undvika missförstånd och hotfulla situationer. 

 

Forskarna är överens om att det behövs stora satsningar inom området, dels på förebyggande 

arbete, men även bättre rutiner om hur handläggarna skall gå till väga vid ett redan inträffat 

hot eller våldssituation. 
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Newhill & Wexler (1997) drar slutsatsen att socialarbetarna vid en hot situation borde ha rätt 

till sjukskrivning samt debriefing. Söderberg (2006) menar att arbetsgivaren borde satsa på 

mera utbildning i bemötandefrågor, speciellt för handläggare som arbetar med negativa beslut. 

Sirotich & Mac Donald (2001) nämner som slutsats i sin forskning vikten av att social 

arbetarna verkligen anmäler de hot och våldssituationer de utsätts för, så att den verkliga 

bilden av hur vanligt förekommande hot är framkommer. De anser att om de verkliga 

siffrorna redovisades skulle det generera i större resurser till förebyggande åtgärder. Sirotich 

& Mac Donald (2001) anser också att en viktig preventiv åtgärd mot att socialarbetarna skall 

råka illa ut är att erbjuda träning och kurser i hur man agerar vid en våldssituation.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

4.1 Positionering 
 

Vi har i vår studie valt att använda oss av olika organisationsteorier. ”Klassikernas klassiker” 

när det gäller organisationsteorier är Max Weber med sin teori om byråkrati som idealtyp. Då 

vi studerar en relativ ny företeelse i samhället i vår studie känns Max Weber lite förlegad. Vi 

har istället valt att använda oss av Roine Johanssons analys som är av senare datum och 

byggd med inspiration av Weber. Den delen av Roine Johanssons analys vi använder oss av 

rör klientrelationen och olika dimensioner av variationsmöjligheter för hur klientrelationen 

kan påverkas. 

Därefter övergår vi till Yeheskel Hazelfelds teori om människobehandlande organisationer 

som beskriver hur organisationer som arbetar med klienter, har flera roller i sin 

yrkesutövning, både kontroll och service gentemot klienterna. Detta gör vi för att förklara den 

komplexa relationen mellan handläggare – klient, men även relationen mellan handläggare – 

organisation.  Avslutningsvis använder vi oss av Michael Lipsky och hans begrepp ”Street-

Level Bureaucracy”, vilket kan översättas till gräsrotsbyråkrati. Lipsky beskriver en 

gräsrotsbyråkrats funktion samt olika dilemman som gräsrotsbyråkraten kan ställas inför i sitt 

arbete med klienter. 

 

 

4.1 Klientrelationen 

 
Roine Johansson (1992: 62) använder sig av fem olika dimensioner av variationsmöjligheter 

för hur klientrelationen kan påverkas. Dessa fem dimensioner är; regelbundenheten, 

specialiseringsgraden, tid per ärende, intresseorientering och avstånd. 

Dessa fem olika variationsmöjligheter kan framkalla komplikationer i mötet mellan 

handläggare och klient och på så sätt vara betydande orsaker till missnöje hos klienten, vilket 

kan göra att hot och våld kan komma att uppstå . 

 

Den första Johansson tar upp är regel-bundheten, med det menar han organisationens 

gränsdragning och hur väl handläggaren håller sig inom ramarna för dess bestämmelser.  

Samma regler för alla skapar rättsäkerhet för klienterna. Handläggaren har i sin profession 

vissa reglera att följa i sitt beslutsfattande och är bunden till dessa regler i sitt handlande.  
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Johansson (1992: 63-67) menar att det är viktigt att alla klienter blir likabehandlade av 

organisationen oavsett om klienten tillhör en stark eller svag grupp, detta skapar rättsäkerhet 

för klienterna. Det kan dock uppstå problem om man är allt för strikt i tillämpningen.  

Då snäva regler kan vara svåra att överföra till en klients vardag, vilket kan göra att individen 

inte känner igen sig i regelverket och inte förstår hur denne kan passa in där. Problematiskt är 

också att olika regler gäller för olika myndigheter, vilket gör att klienter kan ”ramla mellan 

stolarna” och hamna i kläm. 

Som exempel kan en myndighet godkänna en situation, medan en annan myndighets 

regelverk kan ge avslag . 

 

Det andra Johansson (1992: 70) tar upp är specialiseringsgraden, vilket han förklarar med att 

ju snävare specialiseringsområde handläggaren har att arbeta med, desto mindre information 

om klienten behövs för att kunna ta beslutet.  

Detta spelar stor roll och kan leda till att klienten och handläggaren hamnar på olika nivåer 

och missförstår varandra, då klienten ofta vill hänvisa till sig själv i ett större sammanhang, 

och inte kan acceptera att handläggaren bara tittar på specialiseringsområdet och inte har en 

holistisk syn på denne som individ. 

 

Johansson (1992: 72-74) tar som tredje faktor upp tid per ärende, med detta menas den tid 

som handläggaren fördelar per ärende. Den tiden är väldigt viktig för organisationen då de 

sysslar med masshantering av ärenden. Han menar att ju snävare specialisering och ju fler 

rutiner, desto snabbare hantering och desto mindre kostnader för organisationen. Tid är en 

viktig faktor när det gäller hur handläggaren prioriterar sina ärenden och hur snabbt en klient 

får hjälp. När en klient får vänta länge på hjälp kan det leda till missnöje. 

 

Som fjärde faktor tar Johansson (1992: 75) upp den intresseorientering som handläggarna i 

sitt arbete måste ta hänsyn till. Handläggarna har en dubbel roll i sin myndighetsutövning, 

dels har de som uppgift att ge service till klienterna men skall samtidigt kontrollera klienterna 

så att klienten sköter sina åtaganden gentemot myndigheten.  

Detta är viktigt för att myndighetens förtroende inför folket skall bestå och för dess legitimitet 

till det politiska systemet. 
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Som sista faktor tar Johansson (1992: 77) upp avstånd, med det anses att ju närmare kontakt 

mellan handläggare och klient, desto lättare för klienten att göra sin individualitet gällande 

och kanske få mera gensvar för sina egna omständigheter. Detta då ett större avstånd har 

fördelar för organisationen, då hanteringen blir mera rutinmässig och kostnaderna hålls nere. 

För byråkraten innebär distansen både en begränsning i kontakten och ett skydd vid negativa 

besked, då denne handläggaren kan ge beskeden via brev eller telefon.  

 

4.2 Människobehandlande organisation 

 

Yeheskel Hasenfeld (1992: 3-5) beskriver i sin bok ”Human services as complex 

organizations”, sin teori om människobehandlande organisationer. Dessa 

människobehandlande organisationer kan för gemene man vara organisationer såsom 

sjukvård, skolor, myndigheter som arbetar med välfärdsfrågor, Socialtjänst och 

Försäkringskassan. Dessa myndigheter utgör bra exempel på människobehandlande 

organisationer. 

Dessa organisationer skall verka för medborgarnas välfärd och välbefinnande, men de kan 

även ses som kontrollerande, fostrande och byråkratiska organisationer. Inom Socialtjänsten 

och Försäkringskassan har organisationen rollen som hjälpare för medborgarnas välfärd, men 

dessa två myndigheter kontrollerar även medborgaren genom att ställa vissa krav på 

medborgaren för att denne skall ha rätt till ekonomiska bidrag. Människobehandlande 

organisationer kännetecknas just av att de finns till för individens välfärd och välmående, 

samtidigt som de kan ses som byråkratiska organisationer med lagar och regler som skall 

följas. 

Dessa människobehandlande organisationer arbetar ofta målorienterat och rationellt.   

De människobehandlande organisationerna kan inte alltid ta sin legitimitet för given utan 

behöver legitimeras av staten och andra professioner. Organisationen arbetar hela tiden utifrån 

ett moraliskt spektrum som skall upprätthållas. Dessa organisationer är moraliska 

entreprenörer inför klienterna. 

 

Hasenfeld (1992: 6) beskriver hur människor som arbetar i människobehandlande 

organisationer ställs inför ibland svåra dilemman.  

Handläggarna har möjlighet att hjälpa klienterna och har även en vilja att göra detta, men 

måste samtidigt följa de lagar och regler som finns. 
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Detta gör att handläggarna hamnar emellan organisationen och klienten. Handläggaren vill 

hjälpa klienten och finns till för detta, handläggaren är även medveten om vilken hjälp som 

finns att tillgå för klienten men kan vara tvingad att ge negativa beslut om inte klienten följer 

sina åtaganden. 

 

Det Hasenfeld (1992: 4-5) även beskriver i denna teori är hur man i dessa organisationer 

arbetar med människan som råmaterial, det vill säga produkten. Människan är ett subjekt som 

legitimerar det faktum att denne är ett råmaterial man arbetar med i dessa organisationer.  

När vi som handläggare arbetar med människan som råmaterial uppstår det alltid en del etiska 

dilemman. I dessa organisationer kan man fråga sig om människan skall vara ett subjekt eller 

ett objekt? 

Hazenfeld förespråkar att handläggare inom dessa människobehandlande organisationer skall 

arbeta på ett sådant sätt så att klienten känner sitt sociala värde. Handläggaren måste även 

arbeta på ett sådant sätt så att klienten får sina behov tillfredsställda.  

 

Mestadels är det kvinnor som arbetar i dessa människobehandlande organisationer, då de 

anses ha en medfödd tendens till omsorg, vårdande och hjälpande. Män arbetar ofta mer 

administrativt och byråkratiskt i dessa organisationer medan kvinnorna finns i frontlinjen och 

arbetar i direkt kontakt med klienten. Hasenfeld (1992: 7-9) menar att det finns en konflikt 

mellan hur organisationen skall arbeta och de olika sätt män och kvinnor arbetar på. 

Kvinnorna ser mer till omvårdnaden och omsorgen till klienten medan männen ser till 

byråkratin. Slutsatsen är dock att det alltid finns en feministisk känsla över hur dessa 

organisationer arbetar. 

 

Det centrala i relationen mellan klient och handläggare i dessa människobehandlande 

organisationer bygger på att; klienten måste ha en regelbunden kontakt med handläggaren, 

klienten måste ges egen tid och utrymme i relationen till handläggaren. Kontakten med 

handläggaren får dock inte bli allt för personlig. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

handläggaren finns till för klienten och skall arbeta för dennes välbefinnande. 

Hasenfeld (1992: 17-18) beskriver även hur människobehandlande organisationer bygger på 

en maktrelation mellan handläggare och klient där handläggaren sitter till en viss del på 

makten. 

Det kan ibland vara av betydelse att tona ner denna maktbarriär som finns mellan klienten och 

handläggaren.  
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Handläggaren använder sin makt för att påverka klientens beteende med hjälp av detta. 

Makten som handläggaren har bygger på den kunskap handläggaren har inom sin expertis.   

Handläggaren har en viss makt att skapa empati, tillit och trygghet för klienten i mötet med 

handläggaren. Avslutningsvis så finns den byråkratiska makten som upprätthåller normer och 

regler mellan organisationen – klienten.  

 

4.3 Street-Level Bureaucracy 

 
Michael Lipsky (1980) har myntat ett begrepp ”Street-Level Bureaucracy”, vilket vi kan 

översätta till gräsrotsbyråkrati. Han beskriver i sin bok ”Dilemmas of the Individual in Public 

Services”, den funktion en gräsrotsbyråkrat har samt olika dilemman som gräsrotsbyråkraten 

kan ställas inför i sitt arbete med klienter. 

 

Lipskys (1980: 3-4) definition på en gräsrotsbyråkrat är en person som arbetar inom en 

byråkratisk organisation, som skall finnas till för medborgarnas service och välbefinnande. 

Dessa organisationer kan vara polis, socialtjänst, medborgarkontor, skolor. Personer som 

arbetar inom dessa myndigheter interagerar direkt med medborgarna och dessa 

gräsrotsbyråkrater har mycket gemensamt med varandra även om arbetsuppgifterna är väldigt 

olika.  

Lipsky (1980: 3-4) beskriver dessa byråkrater som anställda som arbetar väldigt nära 

medborgarna och arbetar för medborgarnas bästa. Dessa gräsrotsbyråkrater har krav på sig 

från politiker och organisationen att arbeta effektivt och uppfylla de mål och krav som finns 

från organisationens ledning. Gräsrotsbyråkraten har alltså krav på sig både uppifrån, (från 

organisationens ledning) och nerifrån, (från klienten), detta kan leda till konflikter för 

byråkraten i sitt arbete gentemot medborgaren. 

 

Enligt Lipsky (1980: 8-12) besitter dessa byråkrater ofta kunskap och makt att påverka och 

besluta över medborgarnas liv. Detta i positiv bemärkelse så länge medborgaren uppfyller 

sina åtaganden. Gräsrotsbyråkrater hamnar ofta i fokus då arbetet ibland kan te sig 

kontroversiellt och vid negativa beslut påverkar deras arbete den enskilde medborgarens liv 

och välbefinnande. Besluten tas ofta direkt på plats på myndigheten och effekten av beslutet 

blir kännbar för medborgaren. Faktum är att dessa gräsrotsbyråkrater måste finna sig i och ta 

itu med klienters negativa reaktioner då negativa beslut har fattats till klientens nackdel. 
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Gräsrotsbyråkraters beslut för den enskilde medborgaren kan ha stor effekt på medborgarens 

liv och måste kunna hantera klientens vredesutbrott och verbala nedlåtelser.  

Klienter kan ha svårt att förstå att det inte är den enskilde byråkraten som bestämt vilka lagar 

och regler det är som måste följas, utan att detta faktiskt bestäms av politiker och av 

myndigheten. Men det blir ändå så att byråkraten får ta emot medborgarens missnöje vid 

negativa beslut. 

Gräsrotsbyråkrater har en stor social kontrollfunktion i samhället. De är de som får fatta beslut 

rörande medborgarnas ekonomi och andra saker som rör medborgarnas välfärd.  

Klienterna är medborgare som ofta har en ekonomisk svaghet och ett socialt utanförskap i 

samhället. Dessa individer är svaga, utsatta och ofta frustrerade med en stor misstänksamhet 

gentemot myndigheter och dess byråkrati. 

 

Lipsky (1980: 27) beskriver även i sin teori hur gräsrotsbyråkraters arbete kan se ut. Att 

arbeta som gräsrotsbyråkrat kan vara mödosamt i deras strävan att tillgodose medborgarnas 

behov, samtidigt som de skall uppfylla organisationens krav och mål. Gräsrotsbyråkrater 

arbetar med att tillgodose medborgarna med den service som samhället erbjuder 

medborgarna.  

Lipsky (1980: 29-31).menar att det ibland finns en negativ attityd i samhället till dessa 

gräsrotsbyråkrater och att medborgarna har fördomar gentemot dessa byråkrater.  

Det kan ibland vara som att arbeta i motvind för gräsrotsbyråkraterna då medborgarna har en 

förutbestämd uppfattning om att de inte kommer att få hjälp av myndigheten och de har en 

negativ bild av byråkrater. 

 

Gräsrotsbyråkrater blir ofta kritiserade för lång handläggningstid och brist på information till 

medborgaren. Handläggare inom gräsrotsbyråkratier har ofta hög arbetsbelastning och många 

ärenden som det skall fattas beslut i. Handläggaren har krav på sig från organisationen att 

arbeta effektivt och målrationellt, vilket gör att det är informationen till medborgaren som får 

komma till korta.  

Gräsrotsbyråkraten kan ibland uppleva att denne inte kan göra sitt arbete ändamålsenligt då 

personalbrist, nedskärningar och många ärenden gör att arbetet inte blir så som byråkraten 

hade önskat. Utredningarna kring ärendena blir kanske inte lika noggranna och ibland kan 

även fel beslut fattas på grund av tidspress, vilket kan ha avgörande konsekvenser för den 

enskilde medborgaren i slutänden . 

 



  

 23

5. METOD 
 

. 

Under metodavsnittet presenterar vi vårt val av metod och hur vi har fått access till 

Försäkringskassan och Socialtjänsten. Vi presenterar även vårt urval följt av en diskussion om 

vi lyckats uppnå god validitet och hög reliabilitet. Sist i detta avsnitt presenterar vi hur vi 

genomförde undersökningen om myndighetsutövande handläggares upplevelse av hot. 

 

5.1 Val av metod 

 
Utifrån vårt syfte har vi i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

Detta har vi gjort då vi vill ha en djupare förståelse kring detta ämne vi valt att studera. Syftet 

med en kvalitativ metod är enligt Kvale (1997: 67-70) att försöka förstå det vi valt att 

undersöka och att vi inte har för avsikt att förklara något. Att använda sig av intervjuer som 

kvalitativ metod är bra då den gör möjligt att vi får en djupare förståelse av respondentens 

upplevelse och erfarenheter . 

 

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ forskningsansats. I vår studie har vi hämtat 

inspiration från fenomenologin. Enligt Kvale (1997: 54-56) har forskaren inom 

fenomenologin för avsikt att studera ett fenomen. Inom fenomenologi vill forskaren inte göra 

tolkningar av fenomenet, utan istället belysa livsvärlden så som respondenterna uppfattar den. 

Vi har inspirerats av den fenomenologiska ansatsen då vi med vår studie har haft för avsikt att 

återge respondenternas situation och deras uppfattning av hotbilden gentemot dem. Eftersom 

det är individens upplevelse som är det intressanta och det som prioriteras inom fenomenologi 

så sätts vår egen förförståelse åt sidan. Det är dock omöjligt att helt förhålla sig objektivt till 

fenomenet, då vår förförståelse alltid finns med i vår betraktelse. Vi är dock medvetna om 

detta och försöker behålla ett objektivt förhållande till fenomenet. 

 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av parintervjuer. En parintervju är den mest 

vanliga intervjumodellen och den bygger på två individer där den ena individen frågar den 

andre. Grundidén med en parintervju är att den som intervjuar och den intervjuade bildar ett 

team som tillsammans ska få fram den information som fordras för undersökningen. Något 

som kan hända när man skall göra intervjuer är att respondenten känner sig otrygg och inte 

vet vad som krävs av denne eller varför denne skall bli intervjuad.  
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Det bästa vi då kan göra som intervjuare är att i god tid informera respondenten om vad syftet 

med intervjun är och vad den skall användas till. Vi informerar respondenten om att intervjun 

bygger på frivillighet och att denne är anonym i undersökningen (Kylén & Vestlund, 1980:4). 

 

Vi har valt att använda oss av en halvstrukturerad frågeguide i våra intervjuer. Vi utformade 

vår frågeguide utifrån de fyra frågeställningar som vi har i uppsatsen. Frågorna i 

intervjuguiden har vi tillsammans utformat på ett sådant sätt att vi har en mall att följa under 

intervjun. Följdfrågor som när, var, hur, har dock kommit till under intervjuns gång beroende 

på vad respondenten svarat. Det som vi anser har varit bra med att använda en 

halvstrukturerad frågeguide är att intervjun har varit styrd till viss del men även varit öppet för 

samtal. 

 

5.2 Förförståelse 

 

Vår förförståelse bygger på att vi genom att ha läst artiklar och studerat statistik, tror oss veta 

att det finns en hotbild mot ”gräsrotsbyråkrater” inom olika myndigheter.  

Eftersom vi själva arbetar i de två myndigheterna där handläggarna i studien arbetar, har vi en 

stor förförståelse för den ”egna” myndighetens arbetssätt. Vi har också en förförståelse av hur 

vi arbetar på den ”egna” myndigheten med olika förebyggande åtgärder mot hot och våld. Vi 

är medvetna om att vår egen förförståelse innebär både fördelar och nackdelar i vår studie. 

Fördelen med vår egen förförståelse är att vi har en viss kunskap rörande myndighetsutövande 

arbete. Nackdelen är att vi kan bli hemmablinda när vi genomför studien, då vi har en vetskap 

om hur handläggarna arbetar och hur myndigheten fungerar. Detta kan göra att vi inte ställer 

frågor som vi redan tror oss veta svaret på, men som skulle kunna ha betydelse för studien.   

 

Enligt Holme & Solvang (1997:94) är det viktigt att vi som forskare är medvetna om vår 

förförståelse och hur vi själva fungerar så att vi i studien kan ta hänsyn till detta. Det finns en 

risk i att det kan uppstå en närhet mellan forskaren och respondenten, vilket kan utgöra ett 

problem. Då detta kan göra att respondenten kan börja bete sig som de tror att forskaren 

förväntar sig.  

Detta är vi medvetna om och därför valt att dela upp intervjuerna så att vi gjorde intervjuerna 

på den myndighet där vi själva inte arbetar, detta anser vi minska vår närhet till 

respondenterna i studien. 
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5.3 Access 

 

Vi båda författare till denna C-uppsats gjorde vår praktik på Försäkringskassan respektive 

Försörjningsstöd inom Socialtjänsten våren 2006. Linnea gjorde praktik på Försäkringskassan 

och Christina gjorde sin praktik på Försörjningsstöd. Efter praktiken fick vi båda möjlighet att 

arbeta extra på respektive arbetsplats och har därför haft god kontakt med dessa arbetsplatser 

och därmed kunnat nyttja vår access till respondenterna.  

 

5.4 Urval 

 
Vi har i denna C-uppsats valt att intervjua åtta stycken handläggare, fyra stycken på 

Försäkringskassan samt fyra stycken från försörjningsstöd, Socialtjänsten. 

Gemensamt för dessa åtta handläggare är att de alla fattar ekonomiska beslut, har 

klientkontakt samt att de är myndighetsutövare. Den enda kriteriet vi hade för övrigt i vårt 

urval av respondenter var att de skulle ha arbetat minst fyra år på den specifika arbetsplatsen 

för att ha erfarenhet av arbetet. Vi hade inget kriterium att det skulle vara en jämn 

könsfördelning bland respondenterna, då bägge myndigheterna är kvinnodominerande 

arbetsplatser och det skulle ha varit svårt att få tag i lika män som kvinnor.  

Anledningen till att vi valde fyra stycken handläggare från respektive arbetsplats är att vi ville 

få en vidare syn av problemet i vår studie. Vi kommer alltså inte att göra en jämförande studie 

mellan Försäkringskassan och Socialtjänsten och handläggares upplevelser av ämnet. 

 
När det blev dags att hitta respondenter för att kunna genomföra våra intervjuer, så kontaktade 

Linnea sektionschefen på Försäkringskassan och Christina kontaktade teamledaren på 

försörjningsstöd, Socialtjänsten. Vi började med att berätta om vår kommande C-uppsats och 

vilket ämne vi valt och vilket syfte vi hade med studien. Vi frågade om det var möjligt att få 

intervjua fyra stycken handläggare på respektive arbetsplats och det fick vi.  

Både teamledaren och sektionschefen erbjöd sig att ta fram fyra stycken respondenter var till 

vår undersökning. Sektionschefen valde ut fyra stycken handläggare på Försäkringskassan 

som blev tillfrågade om de ville ställa upp och det ville de. Handläggarna i sin tur kontaktade 

Linnea så att vi kunde boka tid och plats för genomförande av intervjuer.  

Teamledaren på försörjningsstöd skickade ut ett mail till 12 stycken handläggare och 

berättade om vår undersökning och att fyra frivilliga handläggare kunde kontakta Linnea eller 

Christina för att anmäla sitt intresse.  
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Fyra stycken handläggare anmälde sig till Christina en dag när hon var och arbetade på 

Försörjningsstöd, vi bokade då tid och plats för intervjuerna. 

 
5.5 Genomförande 

 
Då vi var klara med vår intervjuguide och hade fått tider bokade med alla 8 handläggare som 

var villiga att delta, lånade vi var sin diktafon vid högskolans informationsdisk. Dessa 

förseddes med nya band och batterier och prövades. Detta för att vi inte skulle drabbas av 

något tekniskt hinder under våra intervjuer. 

 

Genomförande Linnea: 

Vid genomförandet av intervjuerna av handläggarna på socialtjänsten, hade vi bestämt att 

Linnea skulle vänta i det väntrum som finns för deras klienter. I väntrummet fanns plats för 

cirka 10 personer, och vid varje tillfälle fanns där 4-8 personer som väntade på att bli hämtade 

av sin handläggare. Det rådde vid alla tillfällen en avslappnad stämning. 

Efter ett tag kom handläggarna och hämtade upp Linnea, vi tog hissen upp till nästa våning 

och in genom en låst dörr. Där innanför fanns en lång korridor med dörrar och en stor öppen 

yta i mitten. Sedan gick Linnea och handläggaren in på handläggarens arbetsrum, där 

handläggaren även har sina klientmöten. Händelseförloppet var liknande vid varje tillfälle. 

Väl inne i rummet gjorde Linnea som vi bestämt innan, först presenterade Linnea sig och 

berättade vilket program vi går och att intervjuerna skall tjäna som grund i vår C-uppsats i 

Sociologi. Därefter informerade Linnea om uppsatsens syfte och intervjuns upplägg. Linnea 

informerade även om att intervjun beräknades ta cirka en timma, och gick igenom de etiska 

aspekterna, som att handläggaren kan avbryta intervjun när som helst under intervjuns gång 

samt att alla respondenter kommer att avidentifieras i uppsatsen, men även de fall som 

handläggarna kanske kommer att ta upp under intervjuerna kommer att avidentifieras. Linnea 

berättade även att intervjuerna endast kommer att användas i vår C-uppsats.  

Linnea frågade därefter om det gick bra att använda diktafonen, vilket det gjorde i samtliga 

fall. Linnea följde vår intervjumall (bilaga 1).  

Vid samtliga intervjuerna på socialtjänsten hände det att respondenterna tyckte att de redan 

svarat på vissa frågor, det kändes som om vi hade närliggande frågor som täckte upp ämnet 

bra. I slutet av varje intervju fick respondenterna en öppen fråga om de hade något övrigt att 

tillägga. 

När Linnea hade gjort intervju nummer två skulle hon göra intervju nummer tre samma dag.  
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Linnea fick då veta att den handläggaren var sjuk och hon kunde inte göra den intervjun som 

planerat. Christina försökte ringa den handläggaren efter fyra dagar för att försöka boka en ny 

tid för intervju. Handläggaren var fortfarande sjuk. Vi, Christina och Linnea, bestämde då 

gemensamt att försöka hitta en annan respondent på samma enhet.  

Vi fick en rekommendation av en annan respondent att det fanns en handläggare som ville 

ställa upp. Christina ringde den handläggaren och informerade om uppsatsen och frågade om 

hon ville delta som respondent i vår undersökning. Det ville hon gärna och tid bokades per 

telefon till redan dagen efter. Christina meddelade detta till Linnea och Linnea genomförde 

den intervjun. 

Linnea avslutade varje intervju med att tacka för att de ställt upp och medverkat, och lovade 

att varje respondent skulle få var sitt färdigt exemplar av uppsatsen, så småningom. 

 

Genomförande Christina: 

Christinas två första intervjuer genomfördes på Verksam. Verksam är ett projekt som 

Försäkringskassan driver tillsammans med Arbetsförmedlingen. Verksam har sina lokaler i 

Fortifikationsverket i Eskilstuna. Christina gick dit och väl där fick hon säga till i receptionen 

vem hon skulle träffa och sedan fick hon sitta en stund och vänta. Hennes första respondent 

kom och hämtade henne och visade henne in i deras lokaler, det var en korridor med mindre 

rum där varje handläggare hade sitt eget rum. Respondenten visade in henne på sitt rum och 

där de först småpratade lite. Därefter informerade Christina henne om vår uppsats, syfte, 

återkoppling samt att respondenten när som helst hade rätt att avbryta intervjun. Christina 

frågade även om det gick bra att intervjun spelades in på bandspelare och det gick bra. Denna 

procedur har Christina gjort med alla respondenter som följer och alla har varit tillfreds med 

att bli inspelade på band.  

Sedan började Christina intervjua respondenten och intervjun tog ca 30 minuter att göra. Efter 

avslutad intervju tackade Christina henne för hennes medverkan och att hon hade tagit sig tid 

att ställa upp som respondent för denna c-uppsats.  

Därefter fick Christina intervjua hennes kollega som satt i rummet bredvid. Samma procedur 

genomfördes med henne och intervjun tog ungefär lika lång tid. Allt gick bra och efter 

avslutade intervjuer begav Christina sig hem och transkriberade det insamlade materialet. Det 

gick till så att Christina ordagrant skrev på datorn vad som sagts under intervjun. 

Dag 2 fick Christina bege sig till Försäkringskassans kontor i Eskilstuna där hon skulle 

intervjua sin tredje respondent. Den dagen hade Försäkringskassan sitt kontor stängt så hon 

fick vänta utanför huvudentrén, där respondenten kom och hämtade henne.  
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Hon visade in Christina i ett mötesrum där intervjun genomfördes. Efter intervjun 

transkriberade Christina det insamlade materialet. 

Dag 3 gick Christina återigen till Försäkringskassans kontor i Eskilstuna för att göra den sista 

intervjun. Denna dag hade kontoret öppet så Christina kunde gå in och vänta där de har sin 

kundtjänst.  

Efter en stund kom den handläggare som Christina skulle intervjua och hon visade in 

Christina i ett besöksrum, där intervjun genomfördes. Även denna intervju transkriberade 

Christina samma dag för att ha allt i färskt minne. 

 

5.6 Analys förfarandet 

 
Intervjumatrialet vi fick vid intervjuerna transkriberades samma dag, för att ha all information 

i färskt minne. Genom dessa utskrifter strukturerades de olika intervjuerna och blev på så sätt 

en början på vår analys. Vi hade innan transkriberingen bestämt hur vi skulle gå tillväga för 

att använda samma förfaringssätt. Vi transkriberade intervjuerna ordagrant, och skrev också 

ned olika gester, och ljud som förekom under intervjuerna. 

 

Vi läste sedan igenom materialet ett flertal gånger och letade efter delar i texten som kunde 

vara betydelsefulla för studiens syfte eller svarade på våra frågeställningar. När vi hittade 

delar som svarade på våra frågeställningar markerade vi dessa. Sedan samlade vi ihop de 

markerade delarna och såg då att det framkom olika betydelsefulla mönster, vilka vi 

kategoriserade och sedan presenterade i resultatet under 4 olika temata.  

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

 

Med god validitet menas att vi undersöker det vi har för avsikt att undersöka. Begreppet 

validitet är översatt från engelskans valid, vilket betyder giltighet. Vi vill i vår studie få fram 

ett resultat som har så hög giltighet som möjligt för det vi avser att undersöka. När vi 

använder oss av en kvalitativ forskningsansats så kan vi inte presentera vårt insamlade 

material med hjälp av siffror som man gör i kvantitativ ansats. Vi måste istället bearbeta den 

text vi får fram vid intervjuerna och analysera texten och med hjälp av denna förstå vad det är 

respondenterna säger under intervjun. För att få så god validitet som möjligt i vår 

undersökning så har vi utformat intervjuguiden utifrån våra frågeställningar. Detta anser vi 

gör att vi kan komma empirin så nära som möjligt och få svar på våra frågeställningar. 
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 Ett problem dock i vår studie med att nå god validitet kan vara att få fram den exakta 

sanningen i hur handläggarna upplever hot. Vi kommer två studenter från Mälardalens 

Högskola och skall intervjua erfarna handläggare och då kan det vara så att handläggarna inte 

säger riktigt hel sanningen om huruvida de upplever hot och den hotbild som finns. Det kan 

vara så att de inte vill inför oss studenter berätta att de är sårbara och ibland känner sig rädda 

inför ett möte med en klient (Patel & Davidsson, 1994:85). 

 

Med god reliabilitet menas att vi genomför undersökningen på ett tillförlitligt sätt, 

mätningarna måste vara gjorda på ett korrekt sätt. Samma metod ska kunna användas av olika 

individer på samma underlag och ge samma svar. För att åstadkomma god reliabilitet måste vi 

vara stringenta i vår studie. Om reliabiliteten är svag har vi fått ett tvivelaktigt resultat. God 

reliabilitet betyder att vi under intervjun använder oss av en säker metod vid vår 

datainsamling. Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare som vi fick låna i 

högskolans informationsdisk.  

Vi köpte nya batterier och kassettband till bandspelaren för att ha bra teknisk utrustning till 

våra intervjuer. Inför varje enskild intervju kontrollerade vi att bandspelaren fungerade. Då vi 

använt oss av bandspelare under intervjuerna så finns det ingen risk för att något som sagts 

glöms bort eller att vi hört fel och kan misstolka svaren. För att få hög reliabilitet måste vi 

som forskare ha kunskapen att göra bra intervjuer, för att uppnå detta har vi läst litteratur som 

handlar om hur man på bästa sätt genomför en intervju och vad man bör tänka på inför en 

intervju (Patel & Davidsson, 1994:85). 

 

5.8 Etiska överväganden 

 

Vi är medvetna om att vår undersökning rör ett ämne som på flera olika sätt kan upplevas som 

känsligt. Vi har därför använt oss av Vetenskapsrådets etiska principer under vårt arbete med 

uppsatsen.  

De har fyra huvudkrav på forskningen vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att fullgöra informationskravet informerade vi 

respondenterna vad som var syftet med studien. Vi informerade dem om vad som ingick i 

deras medverkan, att det endast var att bli intervjuade. 

För att fullgöra samtyckeskravet talade vi om redan från början att medverkan var frivillig, vi 

inhämtade också ett samtycke till att få genomföra studien av de ansvariga på myndigheterna.  
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Konfidentialitetskravet innebär att den information vi får fram i vår uppsats ska skyddas så att 

obehöriga ej kan ta del av uppgifterna, samt att de intervjuades identitet skyddas och ej röjs i 

uppsatsen. För att uppnå detta har vi avidentifierat handläggarna, och endast kort beskrivit lite 

om deras bakgrund. Vi har i studien använt oss av två olika myndigheter för att få en bredd på 

undersökningen, men har av sekretesskäl valt att i resultat delen avidentifiera myndigheterna. 

Vi har även vid tillfällen där handläggaren beskrivit ett fall avidentifierat fallet på grund av 

sekretesskäl. Vi har förvarat ljudinspelningar samt annat material på så sätt att ingen 

utomstående har kunnat ta del av vårt material. 

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna vi fått in under vår studie endast får 

användas till vårt aktuella forskningsändamål, och ej i andra syften. 

 Vi är medvetna om att vårt material endast får användas i vår uppsats, men att vår slutliga 

uppsats får användas som referens i framtida studier. (Vetenskapsrådet, 2007). 
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6. RESULTATANALYS 
 
 
I detta kapitel börjar vi med att presentera våra respondenter. Därefter följer vår resultatanalys 

där vi återkopplar resultat till vår teoretiska referensram samt till tidigare forskning.  

För att garantera de olika handläggarna anonymitet har vi bestämt oss för att ge handläggarna 

benämning efter alfabetet, alltså handläggare A, handläggare B, osv.  

 

Respondenterna: 

Handläggare A är kvinna och har arbetat 4 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare B är kvinna och har arbetat 5 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare C är kvinna och har arbetat 4 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare D är man och har arbetat 4 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare E är kvinna och har arbetat 14 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare F är kvinna och har arbetat 6 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare G är kvinna och har arbetat 37 år på den specifika myndigheten. 

Handläggare H är kvinna och har arbetat 11 år på den specifika myndigheten.  

 

Vår resultatredovisning organiseras med hjälp av fyra forskningsfrågor som vi hade för avsikt 

att undersöka. De kommer att presenteras här nedan och vi börjar med beskrivning av 

hotbilden, för att sedan fortsätta med handläggarens hantering av hotbilden. Som tredje tema 

har vi hotbildens konsekvenser i handläggarens arbetsvardag och vi avslutar med ett tema som 

vi kallar för stöd i organisationen. 

 

6.1 Beskrivning av hotbilden. 

 

Under detta tema har vi funnit en rad faktorer som flera av respondenterna har tryckt på i sin 

beskrivning av hotbilden. Dessa faktorer är arbetsmiljön, typ av klienter som känns riskfyllda, 

situationer och bemötande. 

 

Cirka hälften av våra respondenter anser att hoten mot deras profession har ökat de senaste 

åren, medan den andra hälften anser att hoten har minskat. Samtidigt som några respondenter 

menar att hoten har ökat så anser alla respondenter att hot ej är så vanligt förekommande på 

just deras arbetsplats.  
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Detta kan verka lite tvetydigt men förklaringen kan vara att detta ämne numera är mer 

uppmärksammat i massmedia och att det pratas mer om hot mot handläggare på det hela taget 

i samhället.  

 

Handläggare B: ”… det känns ju som att hotbilden har ökat och då utifrån vad som står i 

media… man undrar ju vad som är sant och inte...” 

 

Det har varit några hotfulla incidenter riktade mot handläggare på de två arbetsplatserna vi 

studerat under de tre senaste åren. Dessa hot har varit mest verbalt uttalade, det vill säga att 

handläggare har blivit hotade på telefon. Vi kan utifrån våra intervjuer redogöra för att det 

varit ca sju - åtta incidenter de tre senaste åren, vilket vi får anse vara få tillbud. Majoriteten 

av våra respondenter har inte själva varit utsatta för hot i sitt arbete men flertalet har kollegor 

som blivit utsatta för hot.   

Vissa respondenter menar att de inte hör talas om alla hot som förekommer då den som blivit 

utsatt mår dåligt och endast pratar med sin chef om detta.  

 

Handläggare C: ”…jag har hört talas om två kollegor som varit utsatta, men då har det ju 

varit lite pådrag eftersom jag har hört talas om dem…” 

 

Våra respondenter menar att allvarliga hot är när klienter ringer hem eller säger att de vet var 

handläggaren bor. Mindre allvarliga hot är när klienter ringer till myndigheten och säger att de 

hatar handläggaren osv. Alla hot är individuella och upplevs därefter också, men vi kan ändå 

tolka detta som att handläggare är tåliga och att de vet att hot förekommer och de har 

vetskapen om att de kan bli utsatta för hot i sin arbetssituation. Alla respondenter är dock 

eniga när vi frågar efter vad det är för typ av hot som är vanligast förekommande, det är de 

verbala hoten som sker muntligt i telefon eller under ett besök. 

Detta stämmer med Macdonald och Sirotich (2001) forskning, som visade att den vanligaste 

sorten av hot eller våld var muntligt framfört hot. Det var 87,8 % av deltagarna i deras studie 

som hade egen erfarenhet av muntligt framfört hot åtminstone en gång under deras arbetsliv 

som socialarbetare.  

 

Alla respondenter är eniga om att arbetsmiljön har förbättrats, för att minimera risken för hot.  
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För några år sedan var arbetsplatsen mer öppen och tillänglig för klienterna, detta gäller både 

Försäkringskassan och Socialtjänsten. Klienter kunde lätt ta sig in på myndigheten och ta sig 

fram till handläggarens rum.  

 

Handläggare G: ”…i början på -90-talet så hade vi ett öppet kontor, allmänheten kunde 

komma upp till våningar och rätt som det var kunde de stå utanför mitt rum och det var mer 

otäckt…” 

 

Idag är arbetsmiljön utformad på ett sådant sätt att korridoren där handläggarna har sina rum 

är låst och ingen obehörig kan ta sig in. Alla besökare är bokade besök och måste eskorteras 

in av en handläggare. Det blir inga spontana besök på samma sätt som förr. 

 I och med att myndigheten är stängd på ett annat sätt idag för allmänheten gör detta att 

handläggaren känner sig tryggare på sin arbetsplats. 

 

När vi frågar våra respondenter om det finns någon typ av klienter som känns mer riskfyllda 

att möta så känner majoriteten av respondenterna att det är missbrukare och psykiskt sjuka 

personer. Detta kan vi härleda till att antalet psykiskt sjuka och missbrukande individer rör sig 

fritt i samhället, då antalet vårdplatser har skurits ned. 

Vi kan koppla vårt resultat till tidigare forskning av Skinnari och Wallström (2005). Där 

resultatet i en stor undersökning med 5635 enkätsvar från myndighetsutövande tjänstemän 

visar att de individer som utövar hot samt trakasserier mot tjänstemän inom statliga 

myndigheter i störst utsträckning är individer; såsom missbrukare, psykiskt sjuka och 

rättshaverister. 

 

Handläggare E:”…ja det är dom som har drogproblematik, och man vet inte riktigt vad dom 

har stoppat i sig innan dom kommer hit… och sen finns det ju psykiskt sjuka som kan vara 

väldigt utåt agerande…” 

 

Alla våra respondenter är överens om att det är situationen och bemötande som styr risken för 

att bli utsatt för ett hot. Flertalet av respondenterna känner att när de måste meddela klienten 

ett negativt beslut/avslag så kan det finnas ett obehag inför detta, men att bemötandet och att 

ha en god kommunikation med klienten spelar en stor roll när svåra beslut skall meddelas. 
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Detta kan kopplas till Michael Lipskys (1980) teori om ”Street-Level Bureaucracy” som 

beskriver handläggarens funktion som gräsrotsbyråkrat.  

Handläggarens funktion är att arbeta för medborgarnas service och välbefinnande. Lipsky 

menar att handläggaren ofta kan komma i konflikt med klienten då handläggaren besitter en 

makt och kunskap att påverka klientens liv. Dessa handläggare måste finna sig i att ta itu med 

klienters negativa reaktioner på negativa beslut.  

Lagar och regler måste följas, och dessa är bestämda av politiker och av myndigheten, men 

det är handläggaren som får ta emot klientens missnöje vid negativa beslut. Lipsky beskriver 

även att dessa klienter som handläggaren möter i sitt dagliga arbete ofta svaga, utsatta och 

sjuka människor som har ett socialt utanförskap i samhället.  

Denna typ av klienter som Lipsky (1980) beskriver utgör en majoritet hos de två myndigheter 

vi har studerat.  

Detta gör att vi kan koppla detta faktum till att våra respondenter beskriver sin bävan inför att 

möta psykiskt sjuka samt drogpåverkade klienter i sitt arbete. Våra respondenter beskrev även 

att de kan känna ett visst obehag inför att behöva ge ett negativt beslut till klienten. 

Respondenterna måste följa de riktlinjer som finns och de kan känna att de har en stor makt 

över klientens liv och att de måste fatta beslut som har en avgörande roll för klientens tillvaro.  

 

På frågan om det finns det några faktorer i ditt möte med en klient som kan bidra till att ett 

hot uppstår svarar en handläggare så här: 

 

Handläggare F: ”…när man skall göra en indragning av sjukpenning, då måste man alltid 

tänka sig för och skapa en bra stämning och kommunicera innan beslutet skall ges… 

personen skall vara förberedd och då minimerar man risken…bemötandet är A och O och 

man kan inte vara nån paragrafryttare som sitter och predikar regler…” 

 

Detta kan vi styrka med Michael Lipsky (1980) och hur han i sin teori just beskriver den 

relationen mellan handläggare och klient.  Respondenterna beskriver hur viktigt det är att ha 

ett bra bemötande gentemot klienten samt att det är viktigt att kommunicera ordentligt med 

klienten innan ett negativt beslut skall ges. Med bra kommunikation och ett värdigt 

bemötande kan handläggaren minimera risken för hotfulla situationer. 

 

Tidigare forskning visar på hur viktigt det är med kommunikation och bemötande i arbete 

med människor.  
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Gunilla Carlsson (2003) har gjort en avhandling i ämnet ”Det våldsamma mötets 

fenomenologi- om hot och våld i psykiatrisk vård”. Hon beskriver där hur viktigt det var för 

patienter att bli bemötta på ett bra sätt och att kommunikationen mellan vårdare - patient var 

god för att undvika ett våldsamt möte.  

Tidigare forskning av Staffan Söderbergs (2006) studie visar också på hur viktigt bemötande 

är, i synnerhet vid negativa beslut. Söderberg (2006) menar att det är viktigt att klienten 

upplever att denne fått den kontakt samt information klienten rimlig kunnat förväntas få. 

Söderberg (2006) menar att det är i samtalet mellan klient och handläggare som möjligheten 

finns att skapa förståelse och sammanhang för klienten, så denne förstår på vilka grunder 

beslutet är taget. Han menar även att det är viktigt för klienterna att få tala ut om sin situation, 

samt att handläggarna i mötet kan förklara hur regelverket ser ut och vilka specifika regler och 

åtaganden som gäller för klienten. 

 

6.2 Handläggarens hantering av hotbilden. 

 

Under detta tema fann vi följande återkommande faktorer från våra respondenter: 

handläggarens förberedelse, underlägsenhet, stöd från sin arbetsgivare. 

 

Vi frågade alla respondenter om hotbilden som finns riktad mot dem i deras arbetsvardag, och 

om detta fick några specifika konsekvenser för hur de agerar i sitt arbete och vad de själva kan 

göra för att minimera risken för hot. Alla respondenter svarade att de innan ett möte med en 

klient ser till att vara ordentligt föreberedda och det kan innebära att handläggaren läser 

föregående journalanteckningar. Detta för att klienten inte skall behöva upprepa sin historia 

varje gång, men även att klienten skall känna att denne blir bemött med respekt och att 

handläggaren ger ett intryck av att vara sakkunnig. 

 

Handläggare A: ”…man har ju förberett sig naturligtvis… checka av vad som är gjort och så, 

vad jag har gjort och vad personen har gjort, då är man ju förberedd på ett annat sätt…” 

 

Flera av respondenterna uttryckte även att det är viktigt att klienten inte känner sig 

underlägsen handläggaren. Flertalet av respondenterna tror att klienterna ofta känner sig 

underlägsna i mötet med handläggaren och att detta skulle göra att klienten har en negativ 

inställning till handläggaren och vilja bete sig hotfullt som en försvarsmekanism.  
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Detta just för att handläggaren representerar myndigheten och besitter en viss maktposition i 

förhållande till klienten.   

Respondenterna uppger att de försöker hålla klientmötet på en bra nivå och med avsikten att 

klienten inte ska känna sig underlägsen. Respondenterna strävar efter ett möte där klienten 

inte ska uppleva att denne är i underläge i förhållande till handläggaren. 

De resultat vi har fått fram här kan vi knyta an till Yeheskel Hasenfelds (1992) teori om den 

människobehandlande organisationen. Hasenfeld (1992) beskriver hur handläggare i dessa 

människobehandlande organisationer arbetar med människan som råmaterial. Hasenfeld 

förespråkar hur handläggaren skall arbeta så att klienten känner sitt sociala värde. Han 

beskriver även det centrala i relationen mellan klient och handläggare som bygger på att 

handläggaren tar sig tid och utrymme för klienten. Detta kan vi relatera till det att våra 

respondenter alltid försöker vara ordentligt pålästa inför ett klientbesök och att det avsätts gott 

om tid för klientbesök så att mötet får ta tid. Hasenfeld (1992) beskriver även den maktbarriär 

som finns mellan handläggare och klient, att handläggaren har en makt över klientens 

situation och ekonomi.  

Denna makt måste enligt Hasenfeld (1992) användas av handläggaren på rätt sätt, 

handläggaren måste försöka skapa empati, tillit och trygghet för klienten i mötet med 

handläggaren. Detta kan vi relatera till det våra respondenter säger om hur viktigt det är med 

ett bra bemötande och att klienten inte ska känna sig underlägsen handläggaren. Ett bra 

bemötande och en mer jämställd relation mellan handläggare - klient minimerar risken för 

handläggaren att behöva bli utsatt för ett hot.  

 

Under intervjuerna frågade vi våra respondenter om de pratade med sina arbetskamrater om 

hot och våld någon gång. Flertalet svarade att det ofta ventilerades och att det var just till 

arbetskamraterna de vände sig om det hade inträffat något. Det kunde vara även att de 

ventilerade små bagatellartade händelser som inte var ett direkt hot men kanske att de ändå 

kände ett visst obehag, men övervägande antalet handläggare upplevde att det var viktigt att få 

prata av sig. 

 

Handläggare C: ”…ämnet kan ju komma upp av flera olika anledningar, om det varit aktuellt 

här eller när det är i media eller när det tas upp av arbetsgivaren ur 

arbetsmiljösynpunkt…man håller ämnet ständigt levande…” 
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Detta resultat överrensstämmer inte riktigt med tidigare forskning av Sirotich & Macdonald 

(2005) där studien visade på att socialarbetarna ofta hade svårt att prata om hotfulla klienter 

och obehagliga situationer med varandra.  

En förklaring till det, kan vara en annan slutsats i undersökningen då studien även visade på 

att socialarbetarna ofta hade en mentalitet som bygger på att man som socialarbetare ska tåla 

situationer med lite hotfulla inslag. Socialarbetarna kanske håller hot för sig själva, för att inte 

verka för känsliga och gnälliga för att klara av sitt arbete. 

 

För att kunna hantera denna hotbild som finns riktad mot handläggarna frågade vi 

respondenterna om de upplevde att de fått hjälp från sin arbetsgivare att hantera och bearbeta 

det som hade hänt om de hade blivit utsatt för ett hot. De respondenter som hade varit med om 

ett hot upplevde att de hade fått ett mycket bra stöd och bemötande från sin chef. 

 

Handläggare G: ”…jag fick erbjudande om företagshälsovård och vårdpersonal som jag 

jobbar väldigt nära, där har det alltid varit öppna dörrar… hade jag behövt mer hjälp att 

ventilera det så hade det funnits hjälp…” 

 

Här ser vi att det är viktigt med stöd och handledning vid incidenter vilket också stöds av 

tidigare forskning. Newhill och Wexler (1997) menar att handledning, betald sjukskrivning 

och debriefing är olika åtgärder som bör uppmärksammas vid varje enskilt fall av 

klientrelaterat hot/våld. Det är viktigt att man är medveten och har en realistisk syn på att hot 

och våldsituationer förekommer inom yrkesgruppen. 

 

6.3 Hotbildens konsekvenser i handläggarens arbetsvardag. 

 

När vi analyserade detta tema i intervjumaterialet framträdde följande faktorer; orädsla, 

obehag, agerande, tillgång till larm och ordningsvakt som flera av våra respondenter återkom 

till. 

 

Vi har i vår undersökning valt att studera handläggarnas uppfattning om vilka konsekvenser 

hotbilden får för dem i deras arbetsvardag.  

Vi kan se att respondenterna har en ganska överrensstämmande bild av vilka konsekvenser 

hotbilden för med sig till deras vardagliga arbetssituation.  
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Alla respondenterna är överens om att de inte känner sig rädda i sitt arbete, endast de som 

varit utsatta för någon form av hotfull situation säger att de då i den specifika situationen 

kände sig rädda.  

Men när vi istället frågar våra respondenter om de upplevt obehag inför möten med klienter 

kan vi se att detta är mycket vanligare. Fem av åtta respondenter säger att de kan känna 

obehag inför ett möte med en klient, så här beskrivs det av respondenterna: 

 

Handläggare D: ”… ja absolut kan jag känna obehag, det kan jag göra, om jag vet att någon 

gjort nått brottsligt, som inte är så bra, eller vad ska jag säga?… så är det klart att jag 

känner ett visst obehag, och vet jag att en klient jag ska träffa sitter på avdelning 19 som 

intagen på psyke, och jag ska träffa honom, så är det klart jag känner ett visst obehag, det gör 

man, men det får ju inte lysa igenom … men visst känner man det ...” 

 

Tidigare forskning av Granath m.fl (2006) visar att kriminalvårdens personal är extra utsatta 

för hot och våld när negativa beslut skall meddelas till internerna. Detta kan vi relatera till 

våra respondenter som även de möter klienter med snarlik problematik som interner har. Att 

som handläggare behöva lämna negativa beslut till klienten beskrivs av våra respondenter 

som den situation som känns mest riskfylld och avgörande för att ett hot skall uppstå. 

 

Våra respondenter fick även en fråga om de tänker på hur de skall agera under ett möte med 

en klient, de flesta av handläggarna säger då att det är självklart att man tänker på hur de 

bemöter klienterna och att de försöker lägga sig på en lagom nivå för individen, medan andra 

säger att det är samtalet som får styra att man måste känna av vilken nivå personen befinner 

sig på, och agera utefter det. Några av respondenterna beskriver sitt agerande vid ett möte så 

här: 

Handläggare B: ”…professionellt … det är ju viktigt och att man möter klienten där den är … 

ibland behöver man vara mer professionell och andra kan man vara lite mjukare i sin 

framtoning med … man känner ju av hur man kan möta personen...” 

 

En av Johanssons (1992) 5 dimensioner är Specialiceringsgraden. Han förklarar 

specialiseringsgraden med att ju snävare specialiseringsområde handläggaren har att arbeta 

med, desto mindre information om klienten behövs.  

Vilket är bra för att klienten och handläggaren i deras möte, då det är viktigt att de inte skall 

missförstå varandra.  
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Vi kan förstå av vårt resultat att handläggarna i vår undersökning försöker att använda sig av 

detta genom att informera så mycket som möjligt om vilka uppgifter de kan ta hänsyn till och 

vad de fattar beslut utefter för kriterier.  

Samtidigt kan ökad specialisering leda till att det finns mindre utrymme för individuella 

bedömningar, samt att handläggare endast kan sitt avgränsade område och inget annat. 

 

En annan konsekvens av den existerande hotbilden är att handläggarna har tillgång till larm, 

vissa har ett personligt larm som de kan bära med sig och andra har larm som de kan lätt kan 

komma åt och trycka på i besöksrummen. Det framkommer dock i intervjuerna att det slarvas 

med att handläggarna har de personliga larmen tillgängliga. Två respondenter erkänner under 

intervjuerna att de förvarar sina larm, inlåsta i ett skåp på sitt kontor och flera andra att de inte 

använder dem som de bör.  

 

Handläggare D: ”… vi har ju larm som vi ska ha på oss, men jag tar bara på mig det när jag 

känner ett visst obehag inför ett besök då, och det är ju inte så ofta, jag ska ju bära det hela 

tiden, så jag gör ju fel, man vet ju aldrig vad som kan hända ... jag har den inlåst i ett skåp så 

jag kommer ju inte åt den...” 

 

Till hjälp finns också på en av myndigheterna en anställd ordningsvakt som handläggarna på 

myndigheten kan säga till, att denne skall hålla sig i närheten vid ett planerat möte. Detta sker 

mestadels om de ska ha ett möte med en sedan tidigare, stökig klient. Detta gör handläggaren 

då för att öka sin egen trygghet.  

 

Utav detta resultat kan vi se att det finns ett problem i att handläggarna trots 

säkerhetsföreskrifter inte alltid använder det, eller förvarar larmen på ett sådant sätt så att de 

är svårtillgängliga. Att det finns säkerhets föreskrifter som inte åtföljs på grund av ovisshet 

om dem eller slarv får vi också bekräftat i Hultins rapport (2001) ”Våld och hot inom vård, 

omsorg och skola” som hon gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Där man kan läsa att så 

mycket som 40 % av de anställda som medverkade i undersökningen inte kände till dessa 

säkerhetsföreskrifter och därför inte agerade efter dem. I vår undersökning är också några av 

handläggarna lite osäkra om det finns säkerhetsföreskrifter och vad de exakt innehåller.  

Men de handläggare som slarvade med larmen, visste dock att de bröt mot 

säkerhetsföreskrifterna när de inte hade larmen tillgängliga, det kunde vi utläsa av våra 

intervjuer. 
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Andra viktiga åtgärder som respondenterna tar upp som hjälp för att hantera möten där de 

misstänker att ett hot eller våldsituation kan komma att uppstå är att de kan be en 

arbetskamrat närvara vid mötet. Respondenterna tar även upp att de har möjlighet att byta bort 

ärenden, där de känner ett visst obehag inför att möta den specifika klienten eller när de 

känner att situationen blir övermäktig och handläggaren ej längre kan göra ett bra arbete i 

ärendet.  

 

När vi frågar respondenterna om de tror att ett eventuellt hot kan få konsekvenser för deras 

beslutsfattande i enskilda ärenden är handläggarna helt överens om att ett hot inte får påverka. 

Några av handläggarna är dock osäkra på om det är så alltid, och svarar att de inte tror och 

hoppas att ett eventuellt hot inte ska kunna påverka någon i sitt beslutsfattande inom 

myndigheten. En av Respondenterna uttrycker sig så här angående påverkan i 

beslutsfattandet: 

 

Handläggare C: ”… jag hoppas inte det…nu har jag inte varit i dom situationerna och jag 

hoppas att, det är inte lätt men med åren blir det lättare att hålla isär sak och person… kan 

man inte göra det så är man ändå professionell så att man frågar kollegor, där man vet att 

man kan vara färgad…” 

 

Ännu en dimension av Johansson (1992), regel-bundheten, kan vi koppla till vår 

undersökning. Han menar med regel-bundheten att det är viktigt att alla klienter behandlas 

lika oavsett grupptillhörighet. Samma regler för alla skapar rättsäkerhet för klienterna.  

Handläggarna får inte ta felaktiga beslut på grund av rädsla för hot, det skulle kunna skada 

folks förtroende för myndigheten. Detta var handläggarna mycket medvetna om, då alla 

handläggare var överens om att ett eventuellt hot inte fick påverka i ett beslut.  

 

En respondent berättar att under mötena tar de emot och ger information, för att sedan 

bearbeta och sen ge besked via telefon. Detta gör att handläggaren undviker risken med att ge 

ett negativt beslut under besöket, vilket handläggarna anser kan vara en situation där hot 

skulle kunna uppstå. Detta kan vi koppla till Roine Johanssons (1992) och en av hans 

dimensioner, avstånd.  

Med avstånd menar Johansson (1992) att om handläggaren håller ett visst avstånd till 

klienten, kan denna distansering upplevas som ett skydd för handläggaren då negativa beslut 

skall meddelas.  
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Handläggaren kan använda sig av telefon eller brevkommunikation för att meddela beslut. 

Avståndet mellan handläggare – klient kan även vara provocerande för klienten då denne kan 

tycka att det är svårt att komma i kontakt med handläggaren. 

 

6.4 Stöd i organisationen. 

 

När vi analyserade detta tema i intervjumaterialet framträdde följande faktorer; stöd från 

arbetsgivaren, Kommunhälsa, Företagshälsovård och handledning. 

 

Vi undersökte också hur handläggarna upplever att deras organisation stöder dem i deras 

arbete, och i de situationer som kan komma att uppstå på grund av den hotbild som finns 

gentemot dem i deras yrkesutövning. Vi fick även här en samlad bild av handläggarnas 

upplevelse. På frågan om de känner att det finns stöd från arbetsgivaren vid ett eventuellt hot, 

svarar alla att de tror det att det finns och att de litar på sina respektive arbetsgivare. De som 

själva faktiskt har varit utsatta för hot, har alla en positiv upplevelse av arbetsgivarens 

omhändertagande efteråt.  

 

Handläggare E: ”… ja det känner jag …man  får hjälp med polisanmälan, jag hade en av 

våra teamledare med vid rättegången, och satt med mig, och kommunhälsan vidtalades ju 

direkt då. Det ordnade dom...” 

 

Flera av handläggarna tar upp Kommunhälsan och Företagshälsovården och säger att de vet 

att dessa instanser snabbt blir inkopplade vid en incident. Där finns kompetent vårdpersonal 

och att handläggarena kan få olika sorters stöd därifrån, såsom samtalshjälp mm.   

När vi frågar respondenterna om de har någon att vända sig till när de har svåra ärenden, vid 

osäkerhet eller oro säger handläggarna att de i första hand vänder sig till sina arbetskamrater.  

De kan även vända sig till sin chef eller team ledare, vilket de gör om det inte räcker med 

arbetskollegernas stöd. Ingen respondent upplever att de saknar någon att prata med. 

 

Vidare så tar vi upp frågan om det finns några säkerhetsföreskrifter, flera av respondenterna 

blir osäkra men säger att det finns.  

När vi sedan ställer frågan om de känner att de har en okunskap om hur de skall agera vid ett 

eventuellt hot, kan vi utläsa av resultatet att en övervägande del inte vet hur de skall agera, 
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men flera har en personlig strategi för hur de skall agera. Agerande som nämns är prata sig ur 

situationen, trycka på larmet, kasta sig genom flyktdörren m.m. 

 

 Handläggare H: ”…vi har ju flyktdörr, så man får väl kasta sig ut där… nej jag vet faktiskt 

inte hur jag skulle reagera om jag blev utsatt, om jag skulle bli utsatt för ett riktigt hot så, ja 

tror jag skulle pissa på mig … jag tror faktiskt det, man vet ju inte hur man agerar, det har 

jag ingen aning om…” 

 

Som vi kan se av svaren behövs mera utbildning och förebyggande åtgärder.  

Vi ser en tydlig koppling till Macdonald och Sirotich studie (2001) som förespråkar att 

socialarbetare redan under sin utbildning borde få undervisning i hur de skall hantera 

klientrelaterat våld. De menar också att det redan under utbildningen bör medvetandegöra 

vikten att rapportera incidenter för socialarbetarna för att få mera resurser till arbetet med att 

förebygga hot och våld situationer. 

 

Vi frågar även om respondenterna får någon handledning vid ett eventuellt hot, och hur denna 

ser ut i så fall. På det svarar handläggarna lite olika, men det framgår att det inte finns någon 

kontinuerlig handledning. Dock så finns det handledning att tillgå efter en obehaglig eller hot 

full situation av myndigheternas olika företagshälsovård.  

 

Handläggare B: ”…nej, handledning har vi inte … det har efterfrågats, hela tiden så har vi 

hand om väldigt svåra beslut.. det handlar ju om människors hela liv som vi har i våra 

händer, känns det ibland… så handledning skulle kanske vara bra, att man fick prata om det, 

men det har vi aldrig haft” 

 

Tidigare forskning visar på att det inte finns så mycket stöd och handledning från 

arbetsgivarnas sida, detta enligt en rapport som Annika Hultin skrev 2001, på uppdrag av 

Arbetsmiljöverket. Den rapporten handlade om huruvida arbetsgivarna inom vård, skola och 

omsorg kände till att hot och våld förekom gentemot de anställda. Den rapporten visade på att 

det fanns dåligt med handledning och ett väldigt dåligt stöd från arbetsgivarens sida när ett hot 

inträffade.  

Däremot var majoriteten av respondenterna i vår studie överens om att de kände ett starkt stöd 

från sin arbetsgivare när något hade inträffat. Detta överensstämmer inte med vad tidigare 
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forskning visar. Våra respondenter känner även en trygghet i sina arbetskamrater och att de 

hjälper varandra i händelse av obehagliga situationer. 

 

Vi frågar också våra respondenter om de känner att deras arbetsmiljö är utformad på så sätt att 

risken för hot är minimerad. Det tycker handläggarna, och flera hänvisade till de låsta 

lokalerna och att klienterna inte kan nå fram till deras rum utan att bli insläppta. En av 

handläggarna tyckte dock att det fanns brister i användandet av besöksrummen.  

 

Handläggare G: ”…ja dom här besöksrummen är väl som sagt inte så säkra … även om jag 

nu sitter närmast dörren så är det väl inte lika säkert att jag skulle hinna agera och ta mig 

härifrån… ” 

 

En annan respondent arbetade ibland ute på vårdcentraler och där är arbetsmiljön inte lika 

säker som på myndigheten. Detta gjorde att denne var extra uppmärksam och även bokade de 

möten hon kände sig osäker inför, till att ske i lokaler där säkerheten upplevdes större. 
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7. SLUTDISKUSSION 
 
I detta avsnitt vill vi summera vad vi har kommit fram till i vår studie och föra en diskussion 

kring studiens resultat och studiens brister. 

Syftet med vår C-uppsats var att studera myndighetsutövande handläggares upplevelse av den 

hotbild som finns riktad mot dem i deras arbetssituation och hur detta påverkar deras 

arbetsvardag. Frågeställningarna vi hade för avsikt att undersöka var hur ser hotbilden ut, 

hur hanterar den enskilde handläggaren hotbilden, vilka konsekvenser får hotbilden för 

handläggarens arbetsvardag och vilket stöd finns för handläggarna i organisationen? 

 

1. Hur ser hotbilden ut? 

Vi författare gick in i denna uppsats med en förförståelse om att det finns en hotbild gentemot 

denna profession vi har valt att studera. När vi med hjälp av vårt resultat analyserade vår 

första frågeställning där vi ville få en inblick i hur hotbilden ser ut, så visar det sig i vår studie 

att det finns delade meningar mellan handläggarna om hur hotbilden ser ut. Några anser att 

hoten gentemot handläggare har ökat medan några ansåg att hoten har minskat. Alla var dock 

eniga om att hotfulla situationer var väldigt ovanligt förekommande i arbetsvardagen på just 

deras arbetsplats. Detta förklarade handläggarna med att arbetsmiljön har förbättrats, det är 

idag svårare för allmänheten att nå handläggarna genom spontana besök. Alla besök måste 

bokas i förväg och klienten måste eskorteras in till handläggarens rum. Samtidigt kan detta 

skapa en viss frustration hos klienterna, klienterna kan i vissa avseenden tycka att 

myndigheten är otillgänglig och klienten är endast hänvisad till att ringa handläggaren på 

telefontid. Flera handläggare uppgav att de själva hade varit förskonade från att bli hotade 

men att alla hade arbetskamrater som någon gång blivit utsatta för hot. Det var endast två 

handläggare av våra åtta respondenter som själva varit utsatta för allvarliga hot som hade lett 

till konsekvenser efteråt. 

 

2. Hur hanterar den enskilde handläggaren hotbilden? 

Resultatet av vår andra frågeställning som var hur den enskilde handläggaren hanterar 

hotbilden visar att handläggarna tänker väldigt mycket på sitt bemötande och den 

kommunikation de har med klienten. Tidigare forskning där Carlsson (2003) i sin avhandling 

just beskriver hur viktigt det är att ha god kommunikation och att möta individen med respekt 

och att detta då minimerar risken för hot. 
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Lipsky (1980) beskriver i sin teori hur gräsrotsbyråkraten står inför vissa dilemman i sitt 

arbete då det gäller att komma med negativa beslut.  

Handläggaren måste följa de lagar och regler som finns uppsatta inom myndigheten och det 

ställs krav på klienten för att exempelvis få rätt till sin ekonomiska ersättning. 

Detta stämmer väl in på det våra handläggare berättar i intervjuerna, att just de tillfällen då ett 

hot skulle kunna uppstå är när ett negativt beslut måste ges eller när handläggaren behöver 

ställa krav på klienten. 

 

3. Vilka konsekvenser får hotbilden för handläggarens arbetsvardag? 

Vår tredje frågeställning var vilka konsekvenser hotbilden får i handläggarens arbetsvardag. 

Det vi har kommit fram till i våra intervjuer är att handläggarna säger sig aldrig känna rädsla i 

sin arbetsvardag, dock kan det förekomma ett visst obehag inför att möta vissa klienter. Detta 

överrensstämmer med tidigare forskning som visar att socialarbetare oftast känner sig trygga 

på sin arbetsplats och detta redovisas i en undersökning som gjorts i Canada av Macdonald 

och Sirotich (2005). 

Handläggarna har tillgång till journalanteckningar där de kan läsa och bilda sig en uppfattning 

om klienten. Det kan vara både på gott och ont, då det kan vara en trygghet för handläggaren 

att kunna använda sig av vissa betryggande åtgärder om de vet att en klient tidigare har varit 

hotfull. Det negativa med detta är att handläggaren kan ha förutfattade meningar gällande 

klienten, då denna kan ha förändrat sitt negativa beteende till det bättre.  

 

4. Vilket stöd finns för handläggarna i organisationen? 

Handläggarna vi har intervjuat anser sig vara så professionella i sitt yrkesutövande att ett hot 

inte skulle påverka deras beslutsfattande. Detta är resultatet av vår fjärde frågeställning som 

var vilket stöd finns för handläggarna i organisationen. De anser även att de har ett väldigt 

gott stöd av sina arbetskamrater och arbetsgivare då ett hot inträffar eller när det gäller att 

hantera svåra klienter och ärenden. Handläggarna känner en trygghet i att de har 

organisationen som en uppbackning när svåra beslut skall fattas och meddelas till klienten. I 

en rapport som är skriven av Hultin (2001) så framkommer det att det fanns dåligt med stöd 

från arbetsgivaren vid hot och våld inom vård, omsorg och skola.  

Detta tycker vi inte överensstämmer med det vi kommit fram till i vår studie där handläggarna 

känner ett starkt stöd från arbetsgivaren om något skulle inträffa.  
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Den slutsats vi kan dra utav det resultat vi fått fram i vår studie är att handläggarna känner sig 

starka i sin yrkesroll, samtidigt som de är medvetna om att en hotbild föreligger gentemot 

deras myndighetsutövande.  

Handläggarna vet hur de skall agera om ett hot uppstår och är samtidigt så professionella i sin 

yrkesutövning att de agerar utifrån bästa sätt för att inte hamna i hotfulla situationer.  

De utsätter sig inte i onödan för risker utan försöker då istället avbryta mötet/telefonsamtalet 

och ta diskussionen vid ett annat tillfälle.  

Detta faktum kan vi relatera till det Hasenfeld (1992) beskriver i sin teori om 

människobehandlande organisationer. Handläggarna beskriver i intervjuerna hur medvetna de 

är om att de arbetar med människor och att varje klient är individuell. Alla klienter ska 

behandlas med respekt och handläggarna måste kunna läsa av varje klient och bilda sig en 

uppfattning om på vilken nivå just den klienten skall mötas på. Hasenfeld (1992) beskriver i 

sin teori hur dessa handläggare arbetar med människan som råmaterial. Detta tycker vi 

stämmer väldigt bra överens med de handläggare vi har intervjuat och på det sätt som de 

arbetar. 

 

Vi trodde när vi började skriva uppsatsen att hotbilden skulle vara mer överhängande och att 

hot skulle vara mer vanligt förekommande än vad det är. Anledningen till att vi trodde att hot 

skulle vara mer vanliga har vi baserat på den statistik vi läst och på den research vi gjorde 

innan vi började skriva uppsatsen. I och med att problematiken med hot gentemot 

myndighetsutövande handläggare har lyfts fram av såväl media som Arbetsmiljöverk och 

Brottsförebyggande rådet så har stora förändringar skett. Om vi kopplar detta till vårt resultat 

så kan vi se att det skett en förändring och att hotbilden kan ha förändrats och att hot gentemot 

handläggare har minskat. 

Handläggare som vi har intervjuat verkar vara förskonade från allvarliga incidenter och det 

känns ju betryggande för oss som kommer att arbeta som handläggare i framtiden. 

Några brister som vi har i vår studie är att vi kan fråga oss huruvida resultatet hade sett 

annorlunda ut om vi haft lika mänga män som kvinnor i undersökningen. Det kan ju vara så 

att män inte känner sig lika hotade som kvinnor eller att män har en högre tolerans vad det 

gäller hot. Vi kan även diskutera hur uppriktiga handläggarna har varit när vi intervjuat dem. 

Om det är så att de verkligen aldrig är rädda eller om de inte vill uppge det till oss som är 

studenter och i framtiden eventuellt kommer att arbeta på dessa myndigheter. 
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Funderingar som vi stött på under resans gång är ju hur stor inverkan massmedia har i ämnet, 

och om massmedia förstorar upp hur hotbilden ser ut i verkligheten.  

Med massmedia menar vi tidningar, TV och radio. Vidare är det säkert så att det finns ett stort 

mörkertal vad det gäller hot som aldrig kommer till arbetsgivarens kännedom. Av den 

information vi har fått fram så kan vi förstå att arbetsgivarna idag arbetar tillsammans med 

Arbetsmiljöverket för att skapa en trygg arbetsplats för handläggarna och att detta 

tillsammans med handläggarnas goda kunskap och människokännedom minimerar risken för 

att bli utsatt för ett hot. 

Det finns fler myndigheter än Försäkringskassan och Socialtjänsten, där handläggare kan bli 

utsatta för hot, det kan vara myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 

med flera, som även de fattar viktiga beslut för människor.  

 

Vi kan också se att det i samhället blir allt vanligare med så kallade call-centers. Då man 

istället för att träffa klienterna, sköter kontakten genom telefon. Ett exempel på det är 

Försäkringskassan där man just nu håller på att genomföra en stor omorganisation, där man 

försöker minimerar öga mot öga kontakten med de försäkrade. Försäkringskassan vill istället 

att de försäkrade skall sköta sina ärenden via telefon, eller allra helst genom Internet. 

Denna omorganisation beror sannolikt på att Försäkringskassan vill arbeta mera 

kostnadseffektivt, men också att hotbilden gentemot handläggare på olika statliga 

myndigheter kan vara en bidragande orsak till omorganisationen. Resultatet av inrättandet av 

callcenter kan komma att minska handläggarnas upplevelse av hotbilden gentemot dem, då de 

inte längre kommer att träffa klienterna. Men samtidigt kan det komma att bli en komplex 

situation för många klienter särskilt om man tittar på Johanssons (1992) fem dimensioner; 

regelbundenheten, specialiseringsgraden, tid per ärende, intresseorientering och avstånd, samt 

deras konsekvenser om man inte kan ses i ett ”öga mot öga” möte. 

 

Det skulle kunna vara intressant att göra en mer omfattande och då jämförande studie mellan 

dessa myndigheter och titta på hur hotbilden ser ut. För att studera detta ämne vidare skulle vi 

även kunna se på det ur klientens perspektiv och studera deras uppfattning av hur de blir 

bemötta från myndigheten/handläggarens sida.  
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
 

INTERVJUFRÅGOR 
 

Man/kvinna 

Befattning 

Arbetsplats 

Antal arbetade år på den specifika arbetsplatsen 

 

Hur ser hotbilden ut? 

• Vilken är din uppfattning om hur hotbilden ser ut mot handläggare inom 

Försäkringskassan/Socialtjänsten? ( Ökat/minskat? Ändrat karaktär?) 

• Hur vanligt förekommande är hot enligt din uppfattning? ( Per år/ per månad) 

• Vad tror du orsaken kan vara till att en hotbild uppstår? (Handlar det om 

klienter/situationer?) 

• Vad är det för slags hot som förekommer? (Våld, trakasserier, hot gentemot privatliv?) 

• Finns det någon typ av klientel som känns mer riskfyllda att möta i ditt arbete? 

• Finns det någon typ av situation som känns mer riskfylld i ditt arbete? 

• Händer det att du känner dig hotad i ditt arbete? I så fall, hur ofta? 

• Har du blivit hotad? Om ja, kan du berätta om det tillfället….. 

• Finns det några faktorer i ditt möte med en klient som kan bidra till att ett hot uppstår? 

( T ex arbetsmiljön, bemötandet, tidpunkt eller annat) 

• Har någon av dina kollegor blivit utsatta för hot? Om ja, hur har det påverkat dig i så 

fall? 

 

Hur hanterar den enskilde handläggaren hotbilden? 

• Förbereder du dig på något särskilt sätt inför mötet med en klient? 

• Hur tänker du inför första mötet med en ny klient? 

• Pratar du och dina arbetskamrater om detta ämne någon gång? Om ja, hur ofta, när, 

vad sägs?  

• Om du varit utsatt för hot, fick du då hjälp att hantera och bearbeta det som hänt? 

 

 

 



Vilka konsekvenser får hotbilden för handläggarens arbetsvardag? 

• Känner du obehag inför ett möte med en klient? 

• Vidtar du några särskilda åtgärder inför ett möte med en klient? ( T ex larm?) 

• Tänker du på hur du skall agera under ett klientbesök? 

• Om du tidigare haft en klient som du upplevt hotfull, vidtar du någon specifik åtgärd 

inför nästa möte med denne klient? 

• Får ett eventuellt hot konsekvenser för ditt beslutsfattande i det enskilda ärendet? 

• Händer det att du är rädd i ditt arbete? ( När?) 

 

Vilket stöd finns för handläggaren i organisationen? 

• Känner du att det finns stöd från din arbetsgivare vid ett eventuellt hot? Hur ser stödet 

ut i så fall? 

• Får ni handledning från er arbetsgivare vid ett eventuellt hot? Om ja, hur kan denna 

handledning se ut? 

• Har du någon att vända dig till för att få stöd i svåra ärenden? 

• Finns det säkerhetsföreskrifter från din arbetsgivare för att minimera risken för hot? 

• Känner du att du har kunskap i ämnet, och vet hur du skall agera om du eventuellt blir 

utsatt för ett hot? 

• Finns det någon handlingsplan utformad för hur du skall agera vid ett eventuellt hot? 

• Känner du att din arbetsplats är utformad på ett sådant sätt att det minimerar risken för 

hot? 

• Finns det något på din arbetsplats som du skulle vilja ändra/tillföra eller ta bort för att 

öka tryggheten på din arbetsplats? 

• Är det något övrigt som du vill tillägga kring ämnet i denna intervju? 

 

 

 
 
Tack för din medverkan! 
 

 

 


