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Sammanfattning 

 

Ambitionen med denna studie är att se hur socialsekreteraren upplever interaktionen med 

klienten. Syftet är att belysa likheter och skillnader gällande interaktionen mellan 

socialsekreterare och klient på ett låst respektive öppet socialkontor. Detta görs utifrån en 

kvalitativ metod, med hermeneutiken som forskningsansats. Urvalet består av sju 

socialsekreterare som är verksamma inom ett låst eller öppet socialkontor i Sverige och 

undersökningen baseras på fyrs teman: interaktion, empati, motivation, yttre faktorer. 

Resultatet tyder på att det finns fler likheter än skillnader, dock visar den tydligaste skillnaden 

på verksamheternas uppbyggnad och utformning. Samtliga socialsekreterare framhåller vikten 

av att bygga en relation, ha förståelse och en tro på att klienten vill förändras. De framhåller 

att de är medvetna om sin makt, men pratar inte gärna om den med klienten.  

 

Sökord: interaktion, öppet socialkontor, låst socialkontor, socialsekreterare, klient 
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Förord 
 

Stort tack till socialsekreterarna som deltagit i denna studie och gjort den möjlig. Vi vill också 

tacka vår handledare Eduardo Medina samt Helén Lindström som på ett engagerat och 

konstruktivt sätt fört denna uppsats framåt.  
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Kapitel 1 

 

1.1 Inledning 

Socialtjänsten har till uppgift att ge stöd, vård, upplysningar, omsorg, service, ekonomisk 

hjälp och andra bistånd till familjer och enskilda i samhället som är i behov av det.1 En 

socialsekreterares arbetsuppgifter består i att ge just stöd och hjälp till personer med 

exempelvis missbruk, ekonomiska svårigheter eller familjeproblem. Socialtjänsten är indelade 

i olika enheter, som försörjningsstöd och ung/vuxen. Mötet mellan socialsekreterare och 

klient styrs ofta av fasta besökstider, många receptioner har skottsäkert glas och ett stort antal 

dörrar är låsta för obehöriga. Ett av alla socialkontor i Sverige använder dock ett annat 

förhållningssätt än många andra: de är inte indelade i enheter, alla socialsekreterare arbetar 

inom alla områden, receptionen är borttagen och klienten kan uppsöka verksamheten vid 

behov. Det sistnämnda kontoret är oerhört sällsynt i Sverige idag och därför finns ingen 

forskning eller litteratur av den specifika jämförelsen mellan hur arbetssättet ser ut på ett 

öppet och ett låst socialkontor samt vad dessa arbetssätt har för inverkan på klienten. Den 

litteratur som finns belyser dock att en verksamhets uppbyggnad och utformning påverkar 

människors sinnesstämning.2 Exempelvis kan ett väntrum framkalla ambivalens hos klienten 

då denne vill bli hjälp men samtidigt är orolig över bemötandet från socialsekreteraren.3 Med 

andra ord påverkas klienten av både utformningen och socialsekreterarens bemötande. Studier 

kring interaktionen mellan socialsekreterare och klient har gjorts tidigare dock har inte en 

jämförelse mellan ett öppet och ett låst socialkontor gjorts. Denna studie kan därför bidra med 

att fylla en kunskapslucka gällande jämförelsen av interaktionen på ett öppet och låst 

socialkontor. Studien är samhällsrelevant då socialtjänsten har en betydande roll i samhället 

och interaktionen mellan socialsekreterarna och klient kan vara avgörande för klientens 

livssituation. För att skapa en god relation till klienten bör socialsekreteraren ha ett 

professionellt förhållningssätt. Teoretisk kunskap, empati, självkännedom och vetskap om den 

makt som finns inneboende i denna relation sågs som betydande delar för interaktionen och 

det professionella samtalet.4 Syftet med studien är att undersöka hur detta ter sig i praktiken. 

 

 

                                                 
1 http://www.regeringen.se 
2 Nilsson & Waldemarsson (2007) s 83 
3 Gordan (2004) s 32 
4 Holm (2001) s 43 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa likheter och skillnader gällande interaktionen mellan 

socialsekreterare och klient på ett låst respektive öppet socialkontor. Ambitionen är att se hur 

socialsekreteraren upplever interaktionen med klienten.  

 

För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att belysas: 

- Hur upplever socialsekreteraren bemötandet med klienten? 

- Hur upplever socialsekreterarna att väntrummet och receptionen påverkar klienterna? 

 

Sociologin är en vetenskap som bland annat söker förståelse för sociala handlingar och varför 

dessa utförs. 5  Inom sociologi finns begreppet mikrosociologi som fokuserar på samspel 

mellan människor ansikte mot ansikte.6 Denna gren kan kopplas samman med vår studie och 

göra den sociologiskt relevant då syftet är att få en förståelse kring hur socialsekreteraren 

upplever interaktionen med klienten.  

 

Avgränsning 

Syftet är att se hur socialsekreteraren upplever interaktionen med klienten, därför utgår denna 

studie inte från ett klientperspektiv. Krav för deltagande är att respondenten arbetat som 

socialsekreterare inom socialtjänsten. Det finns ingen avgränsning gällande kön, ålder eller på 

vilken enhet7 inom socialtjänsten respondenterna är verksamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.studentbibliotek.se  
6 Giddens (2003) s 90 
7 Exempelvis försörjningsstöd eller ung/vuxen 
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1.3 Bakgrund 

 
1.3.2 Socialsekreterarens professionella hållning 

Det är socialsekreterarens uppgift att få klienten att känna sig trygg och bekväm8 och bör 

därför ha en professionell hållning. Självkännedom och empati är de mest grundläggande 

delarna och socialsekreteraren bör ha förmågan att kunna sätta sig in i klientens situation för 

att förstå denne.9 Dock innebär detta att också ge klienten obekväm information, som ett 

avslag.10  

 

Att hålla isär det privata från yrkesrollen innebär att vara professionell. Delar ur 

professionsutövarens privatliv ska enbart föras på tal om detta kan vara till gagn för klienten, 

inte för att tillfredställa egna behov.11 Samtidigt är det en nödvändighet att socialsekreteraren 

måste ha kontakt med sina egna känslor, reflektera över de känslor som klienten frambringar 

och lära sig att hantera dessa. Detta för att socialsekreteraren ska kunna utvecklas, förändra 

tankemönster, men också för att bearbeta olösta personliga angelägenheter.12 Genom att delge 

klienten egna erfarenheter kan socialsekreteraren stärka relationen och samtidigt signalera en 

förståelse. Socialsekreteraren når det mest effektiva förändringsarbetet med klienten när 

denne kan vara personlig till viss del, att socialsekreteraren reagerar och är mänsklig.13  

 

1.3.3 Maktaspekten i mötet mellan socialsekreterare och klient 

Att möta den professionella hjälpen kan för klienten innebära en känsla av att hamna i 

underläge. Maktaspekten är en oundviklig del av den professionella yrkesrollen, då en individ 

underkastar sig en annan. Det är därför viktigt att socialsekreteraren är medveten om sin makt 

för att kunna använda den på ett konstruktivt sätt.14 Inom professionell yrkesutövning kan 

makten användas i hjälpande syfte, samtidigt som det här kan uppstå meningsskiljaktigheter 

mellan socialsekreterare och klient i vad som anses vara till hjälp15 och parterna har olika 

möjligheter att få sin vilja igenom. En socialsekreterare kan med stöd i lagen göra intrång i en 

familj genom exempelvis beslut om LVU (lagen om vård av unga), då det i samhället finns 

                                                 
8 Holm (2001) s 49 
9 Holm (2001)  s 43 
10 Nilsson & Waldemarsson (2007) s 102 
11 Skau (2003) s 61 
12 Skau (2003) s 62 
13 Skau (2003) s 63 
14 Skau (2003) s 64 
15 Skau (2003) s 36 
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normer och värderingar kring vad som anses vara ett oacceptabelt beteende. Obalansen i 

relationen förstärks av att många klienter inte känner till sina rättigheter.16 Vid en konflikt är 

det dock störst chans att socialsekreteraren får sin vilja igenom, menar Skau.17 De individer 

som kommer i kontakt med socialtjänsten förväntas uppge detaljer om sitt privatliv och svara 

på en rad andra frågor, men har ingen möjlighet att ställa likvärdiga frågor till 

socialsekreteraren.18 Dock menar Skau att detta inte heller är önskvärt av klienten, att denne 

helst ser socialsekreteraren som just professionell.19 

 

1.3.3 Socialsekreterarens förmåga till empatiskt förhållningssätt 

Det är av stor vikt att socialsekreteraren tar sig tid och visar att denne vill lyssna och förstå. 

Berglind pekar på att ett framgångsrikt empatiskt förhållningssätt innebär att 

socialsekreteraren har inlevelse i klientens situation, att denne har en förståelse för situationen 

samt distanserar sig för att kunna använda sina egna kunskaper och erfarenheter för att 

analysera och förstå klientens upplevelse. De som förespråkar ett förhållningssätt som inte 

bygger på empati, som istället menar att det kan vara problematiskt att ha ett för empatiskt 

förhållningssätt anser att socialsekreterarens uppgift är att följa lagar och förordningar och se 

till att klientens rättigheter blir tillgodosedda. Denne anses vara en ”god byråkrat” och därför 

mindre känslomässigt engagerad. Detta förhållningssätt är en fördel då denne kan tvingas 

vidta tvångsåtgärder gentemot klienten och menar att en för stor förståelse kan bidra till att ett 

tvångsingripande inte genomförs.20 Det finns med andra ord två olika sätt att se på empati: 

regelorienterat som förespråkar vikten av att följa lagar och förordningar samt 

behandlingsorienterat som menar att empati måste tillämpas för att få ett gott 

behandlingsresultat. Berglind menar att det inte är helt självklart att dessa är vitt skiljda från 

varandra, det kan mycket väl vara så att det finns situationer då socialsekreteraren kan nå ett 

gott behandlingsresultat såväl med empati som genom regler.21 Socialsekreterare förväntas ha 

en hög grad av empati för att kunna etablera en kontakt och senare åstadkomma förändring. 

En förutsättning för att kunna motivera en klient till förändring är även tron på att mänskligt 

beteende är föränderligt och inte något statiskt.22 

 

                                                 
16 Skau (2003) s 37 
17 Skau (2003) s 38 
18 Skau (2003) s 57 
19 Skau (2003) s 58 
20 Berglind (1989) s 37 
21 Berglind (1989)  s 38 
22 Trost & Levin (1999) s 18-19 
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1.3.4 Förändringsarbete och motivation i mötet med klienten 

Socialsekreterarens människosyn är betydande vad gäller motivationsarbetet med klienten, då 

detta också påverkar inställningen till klienten och möjligheten att kunna motivera.23  En 

positiv människosyn innebär att varje individ i grunden är en god varelse, det finns en positiv 

kärna inom alla människor. Individen är konstruktiv, målmedveten och vill hitta lösningar på 

de problem som uppstår genom livet. Revstedt anser att ingen vill hamna i ett missbruk, att 

även den mest destruktiva och omotiverade har en positiv kärna. Den destruktiva delen skapas 

genom miljö och interaktion med andra människor, inte genom biologiskt arv.24 Synen på att 

det finns en positiv kärna inom varje individ kan kopplas samman med att det inte finns några 

hopplösa fall, att samtliga bär på möjligheten till förändring. Det finns dock de behandlare 

som anser att varje individ är ett hopplöst fall, samt de som funnit en mellanväg: vissa är 

mottagliga, andra inte. Hur behandlaren ser på klienten och på dennes inneboende möjligheter 

är av stor betydelse gällande motivationsarbete, där tron på att alla människor är mottagliga 

också kan fungera som en ”sporre” för behandlaren när det handlar om omotiverade 

klienter.25 En god människosyn och en positiv inställning till motivationsarbete kan dock stöta 

på hinder i form av bristande resurser, att behandlaren inte har möjlighet att träffa klienten i 

den mån som anses vara nödvändigt. Arbete, socialt nätverk och bostad är andra 

begränsningar som kan påträffas. Det är viktigt att motivationsarbetaren inte fokuserar på 

dessa begränsningar, då engagemanget i och med detta kan minska och det blir svårare för 

behandlaren att stå emot egna känslor av uppgivenhet.26 En tro på att allt är möjligt bidrar till 

att behandlaren inte hamnar i en återvändsgränd, trots de hinder som uppkommer. Här fodras 

ett aktivt arbete för att hitta nya tillvägagångssätt.27 

 

Vad gäller ansvar för att en förändring ska bli möjlig menar Revstedt att varje individ har ett 

ansvar för sin egen situation, vare sig denne är medveten om detta eller inte. 28  Dock 

poängterar författaren att detta inte är att koppla samman med egoism eller brist på 

engagemang för andra människor. Istället att valet av livssituation inte behöver vara medvetet, 

att ett destruktivt levnadssätt kan vara en flyktväg från en outhärdlig verklighet. Klienten 

upplever situationen som omedveten och kan därför inte reflektera över den.29  Det finns 

                                                 
23 Revstedt (2007) s 19 
24 Revstedt (2007) s 20-22 
25 Revstedt (2007) s 24 
26 Revstedt (2007) s 29 
27 Revstedt (2007) 33 
28 Revstedt (2007) 34 
29 Revstedt (2007) s 34 
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underliggande förklaringar till beteendet och därför anses exempelvis missbrukaren inte ha ett 

fritt val eftersom individen inte haft insyn i de möjligheter som finns till hands. 

Motivationsarbete handlar alltså om att tydliggöra och trovärdiggöra de möjligheter som finns 

till hands för klienten.30 

 

1.3.5 Betydelsen av socialkontorets uppbyggnad och socialsekreterarens klädsel 

Allmänna lokaler som sjukhus eller myndigheter framkallar andra associationer än 

vardagsrummet hemma. Hur en plats inreds kan antingen främja eller hämma de aktiviteter 

det är avsett för, detta genom att människor påverkas av omgivningen.31 Väntrummet är det 

som möter klienten vid dennes första möte med institutionen. Många individer uppsöker 

verksamheten efter mycket tvekan, en tvekan som förstärks av tvivel och förväntningar.32 

Verksamhetens uppbyggnad och receptionistens bemötande skickar dolda signaler till klienten, 

både medvetet och omedvetet. Väntrummet framkallar ofta ambivalens: klienten vill ha stöd 

och hjälp, men är samtidigt orolig inför bemötandet. Gordan menar att atmosfären i 

väntrummet är av stor betydelse för klienten, att just utformningen också ger signaler om hur 

institutionen ser på sig själva och på de människor som uppsöker verksamheten.33 Hur lång tid 

klienten måste vänta i väntrummet är att se som en negativ effekt, då väntetiden ger upphov 

till oförenliga känslor. Bristen på information kan lätt uppfattas som kränkande för klienten.34 

 

Rummet där samtalet tar plats ger uttryck för hur socialsekreteraren är som person genom 

inredning, färger och detaljer. Socialsekreteraren bör inte inreda rummet alltför personligt; för 

ensamma klienter kan en familjebild uppfattas som provocerande.35 Många klienter känner sig 

i underläge när de söker hjälp, och det är därför angeläget att detta underläge inte förstärkt av 

möbleringen i samtalsrummet. Just skrivbordet kan ge upphov av distans hos klienten, därför 

är en ”samtalshörna” att föredra, där parterna sitter mittemot varandra i bekväma stolar och 

kan se varandra i helfigur. Det är av betydelse att båda parter kan lämna samtalsrummet utan 

hinder och inte känner sig instängda om en obekväm situation skulle uppstå.36  

 

                                                 
30 Revstedt (2007) s 36 
31 Nilsson & Waldemarsson (2007) s 83 
32 Gordan (2004) s 31 
33 Gordan (2004) s 32 
34 Gordan (2004) s 34 
35 Gordan (2004) s 31-34 
36 Gordan (2004) s 34-39 & Skau (2003) s 64 
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Klädsel utgör en del av varje individs personlighet, och det är viktigt att socialsekreteraren gör 

medvetna klädval. Möten mellan olika kulturer och olika samhällsklasser kan medföra 

krockar, där smycken, frisyr och smink kan uppfattas olika av olika grupper. Detta kan leda 

till motstånd från klientens sida, då denne känner sig främmande inför socialsekreteraren. 

Gordan menar att socialsekreteraren självklart ska känna sig bekväm i sina kläder och inte 

försöka dölja sin personlighet, men samtidigt vara medveten om vilka signaler exempelvis 

exklusiva smycken kan ge klienten.37  

 

1.3 Tidigare forskning  

 

1.3.1 Interaktion och relationsskapande 

Stanhope och Solomon menar i artikeln ”Getting to the heart of recovery” att färdigheter 

gällande empati,38  engagemang och att bygga en relation till klienten är viktiga delar av 

interaktionen och utgör ”the heart of change”. Samtidigt är interaktion ett komplext begrepp 

som innefattar processer 39  och det är viktigt att ha i åtanke att parterna inte definierar 

situationen på samma sätt.40  

 

Behnam utgår från den symboliska interaktionismen och menar att i mötet mellan 

professionsutövare och klient är dessa oftast främlingar för varandra: den ena ska delge privat 

information och den andra ska vara professionell och hjälpa klienten. 41  Utan förtroende 

människor emellan skulle ett kaos utbryta eftersom människor skulle bli paranoida och 

misstänksamma mot varandra. Förtroendet hjälper människor att övervinna rädslor och ändra 

vissa beteendemönster. 42  För att få till stånd en förtroenderelation med klienten, måste 

professionsutövaren anta klientens perspektiv för att förstå dennes definition av situationen. 

Författaren menar att professionsutövare rekommenderas att sitter ner och pratar med klienten, 

spendera mer tid tillsammans och intressera sig för deras situation, samt tydliggöra och 

motivera hur och varför professionsutövaren ska hjälpa klienten.43 Nivån av förtroende avgörs 

av klientens tolkning av dennes interaktion med professionsutövaren.44  

                                                 
37 Gordan (2004) s 39-41 
38 Stanhope & Solomon (2008) s 885 
39 Stanhope & Solomon (2008) s 886 
40 Stanhope & Solomon (2008) s 890 
41 Behnam (2008) s 1435 
42 Behnam (2008) s 1426 
43 Behnam (2008) s 1437 
44 Behnam (2008) s 1438 
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1.3.2 Förhållningssätt 

Socialstyrelsen har till uppgift att bidra till utveckling vad gäller socialt arbete i samhället och 

artikeln ”Utan fast punkt” är en del av ett större projekt inom individ- och familjeomsorg. 

Hydén, en av författarna, anser att mötet mellan professionsutövare och klient ser annorlunda 

ut än de möten som sker i vardagen. Professionsutövaren försöker effektivt bemöta klienten 

och förväntas också kunna bistå med hjälp, där det är av stor vikt att professionsutövaren 

också kan motivera sina beslut. 45  I social arbete kan det uppstå svåra situationer, där 

bemötandet är en väsentlig del och personalen kan fatta avgörande beslut, men måste 

samtidigt ta hänsyn till de ekonomiska resurserna som finns inom verksamheten. Hydén 

menar att personal inom social omsorg möter andra typer av svåra situationer än de som 

uppkommer i det dagliga livet. De utvecklar strategier för att klara av dessa svåra situationer, 

genom att exempelvis ha en starkt tro, underkasta sig regelverket och identifiera sig med 

organisationens uppgifter. Detta för att inte bli personligt involverad i arbetsuppgifterna.46    

 

Syftet i en studie av Jönsson är att se hur människor som är verksamma inom Human 

serviceverksamheter konstruerar misslyckande och framgång i arbetet, samt hur detta skiljer 

sig mellan de som arbetar klientnära och de som arbetar på chefsnivå. För att se vilken metod 

som var lämplig använde sig Jönsson inledningsvis av en pilotstudie, för att se att Dagbok-I-

Grupp var passande. Metoden innebär att kombinera dagboksanteckningar och 

gruppdiskussioner, där syftet är att fånga vardagliga händelser i det sociala arbetet. 

Dagboksanteckningarna kompletteras med gruppdiskussioner. Respondenterna i studien är 

verksamma inom två olika typer av organisationer: den ena arbetar klientnära och utgörs i 

form av ett behandlingshem beläget i en mellanstor svensk stad. Respondenterna är fyra 

personer som alla har klientkontakt och arbetar heltid. Den andra verksamheten är 

chefsinriktad (förvaltningsavdelning för vård och omsorg), har ingen klientkontakt och är 

också belägen i en mellanstor stad. Respondenterna är fyra chefspositionerade personer och 

arbetar också heltid. 47 Resultatet påvisar öga-mot-öga-kontakt mellan klient och behandlare 

möjliggör skapandet av en relation och är viktig vad gäller behandlingsarbetet, men också 

personalgruppen som helhet ansågs ha betydelse. 48  Framgångsaspekten innebär goda 

relationer eller att prata med andra kollegor för att få stöd och råd. Många av respondenterna 

ser det som ett misslyckande om klienten återfaller i ett missbruk och känner då ett stort 

                                                 
45 Hydén (2001) s 51-52 
46 Hydén (2001) s 53-54 
47 Jönsson (2004) s 10-15 
48 Jönsson (2004) s 26 
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ansvar för klientens situation. 49  De största likheterna som Jönsson kan se är att både 

behandlare och chefer belyser vikten av goda relationer50  och vad gäller skillnader visar 

resultatet att behandlaren ser en klients återfall som ett misslyckade i den egna rollen, medan 

cheferna distanserar sig på ett annat sätt.51 

 

1.3.4 Möjlighet till förändring 

Författarna i artikeln ”Use Of Self In Relational Clinical Social Work” refererar till symbolisk 

interaktionism och menar att människan formas och omformas av tidigare erfarenheter och i 

interaktion med andra människor. 52  Socialt arbete måste ses som en process, där 

socialsekreteraren och klienten ständigt påverkar varandra. En förutsättning för att förstå och 

motivera klienten till förändring är att socialsekreteraren försöker komma nära klientens 

upplevelse. 53   Personlighetsdragen självkännedom, ärlighet och empati är betydande 

egenskaper i mötet med klienten.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Jönsson (2004) s 43 
50 Jönsson (2004) s 56 
51 Jönsson (2004) s 58 
52 Arnd-Caddigan & Pozzuto (2008) s 236 
53 Arnd-Caddigan & Pozzuto (2008) s 235 
54 Arnd-Caddigan & Pozzuto (2008) s 235 
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Kapitel 2 

Detta kapitel behandlar symbolisk interaktionism, teorin som utgör underlag för studien. 

Vidare följer val av metod och forskningsansats.  
 

2.1 Teori 

Utgångspunkten för denna studie är interaktionen mellan socialsekreterare och klient. För att 

förstå hur detta samspel ser ut, måste vi söka kunskap om hur interaktion fungerar allmänt, 

hur samspelet mellan två (eller flera) människor går till och är uppbyggd. Det vill säga, vi 

behöver ett verktyg som kan tydliggöra detaljer i samspelet mellan människor och vilken 

mening människor skapar i det de säger och gör. Symbolisk interaktionism tar sin 

utgångspunkt i den sociala verkligheten, där mänskligt beteende och gruppliv studeras som 

delar av samhället. 55 Denna teori kan ses som dels ett teoretiskt synsätt i form av förståelse av 

samhället och dess grupper, men även som ett socialpsykologiskt synsätt genom att den 

symboliska interaktionismen i huvudsak handlar om socialisationsprocessen. 56 Grunden är 

språk och mening vilket ger människan en möjlighet att vara en medveten varelse. Inte allt 

inom den symboliska interaktionismen är applicerbart på just denna studie. Därför följer 

nedan fyra viktiga begrepp som kan vara till hjälp i förståelsen av interaktion på individnivå, 

exempelvis mellan socialsekreterare och klient.  

 

2.1.1 Positionering 

Vi har valt att endast inrikta oss på symbolisk interaktionism då denna är mest lämplig för 

studien. En annan teori som skulle kunna vara intressanta för fortsatta studier är 

socialkontruktionism som fokuserar på hur människor konstruerar sin sociala verklighet. 

Detta skulle kunna appliceras på denna studie genom att utföra observationer kring vad som 

händer i mötet mellan socialsekreterare och klient, hur de båda parterna i samspel med 

varandra konstruerar sin verklighet. Då relationen mellan socialsekreterare och klient delvis 

präglas av ett maktförhållande skulle detta kunna utvecklas och diskuteras med hjälp av 

Focaults maktbegrepp. 

 

 

 

                                                 
55 Trost & Levin (1999)  s 9 
56 Trost & Levin (1999) s 10 
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2.1.2 Viktiga begrepp inom symbolisk interaktionism 

Människas definition av en situation blir bestämmande för dennes beteende. Det vill säga, 

hur människan ser på verkligheten styr dennes beteende.57 I möten mellan individer pågår 

ständigt en informationsinhämtning. Informationen om individer vi möter hjälper oss att 

skapa en bild av dem som underlättar den fortsatta interaktionen. Det är intressant för oss att 

få veta individen arbetar med, hur gammal denne är samt vilka fritidsintressen denne har. 

Upplysningar om detta hjälper oss att definiera situationen och ta reda på vad vi kan förvänta 

oss men även vad individen kommer att förvänta sig av oss. Ju fler individer vi möter desto 

lättare kommer det att bli i nästa möte eftersom vi med hjälp av erfarenheter från tidigare 

möten snabbare kan definiera rådande situation på ett korrekt sätt.58  

 

Goffman menar att idealsituationen i ett möte mellan två eller flera individer är att varje 

individ ger uttryck för vad denne uppriktigt och ärligt tänker och tycker om andra människor 

samt deras uppfattningar och åsikter. Att alla ärligt definierar situationen på samma sätt leder 

till att det inte uppstår några som helst motsättningar i interaktionen. I verkligheten är det 

annorlunda, där ger istället varje individ uttryck för något som denne tror att de andra kommer 

att uppskatta i syfte att uppnå en interaktion så fri från motsättningar som möjligt, åtminstone 

i den inledande fasen av interaktionen.59 Fortsättningsvis kommer naturligtvis ändringar och 

tillägg göras i definitionen, men dessa kommer alltid att göras i relation till och med 

utgångspunkt från den definition som gjordes från början. Detta är anledningen till att det är 

en allmän uppfattning att de första intrycken vid ett möte är otroligt viktiga.60  

 

En annan viktig del inom symbolisk interaktionism är social interaktion, där interaktionen 

inte enbart ses i form av talspråk utan även genom kroppsspråk. Människan interagerar 

ständigt och kan aldrig komma ifrån detta: att tänka och tala till sig själv är en slags 

interaktion.61 Människor tar ofta den sociala interaktionen för given, att den snarare är att se 

som processer och gemenskap. Social interaktion sker genom språk och skift, men också 

genom observation. Vad en individ har för kläder, dennes utseende och uppförande utgör 

viktiga delar.62 Författarna menar att interaktionen pågår utan att vi lägger märke till det, 

                                                 
57 Goffman (2000) s 19 
58 Goffman (2000) s 11 
59 Goffman (2000) s 18 
60 Goffman (2000) s 19 
61 Trost & Levin (1999) s 16-17 
62 Trost & Levin (1999) s 88-89 
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förutom om det händer någonting som avviker från den vardagliga bilden, exempelvis en 

olycka.63 

 

Inom symbolisk interaktionism är människan ständigt en aktiv och handlande varelse och 

ingenting är statiskt utan allt är föränderligt.64 Teorin talar inte om att Per är alkoholist eller 

att Karl är deprimerad utan att Per beter sig som en alkoholist eller Karl beter sig depressivt i 

denna situation. ”Människan är inte, människan gör!”.65 Det är omöjligt att leva i det som 

passerat, det är omöjligt att ”stiga ner i samma flod två gånger” eftersom nuet och människan 

ständigt förändras. Vissa förändringar pågår långsamt, så långsamt att de kan uppfattas som 

statiska, men en gammal hund kan lära sig att sitta.66 

 

För att få förståelse för en annan människas föreställning pratar författarna om sympatetisk 

introspektion.67 Detta begrepp innefattar att en individ försöker sätta sig in i en annan individs 

definition av en situation och försöker se vilka tolkningar eller föreställningar som har 

betydelse för individen. Författarna poängterar dock att detta inte innebär att det är möjligt att 

komma åt en annan individs föreställning. Det är möjligt att exempelvis känna sympati för 

någon som har tandvärk, men det är inte möjligt att överta individens smärta.68  Sympati 

räknas som en aktivitet där interaktionen med andra människor är beroende av dennes 

förmåga att kunna sympatisera. Det handlar om att kunna förstå en människas beteende och 

vad detta beteende har för betydelse för individen, varför individen agerar som den gör.69 För 

en forskare innebär detta att denne måste besitta stor mängd sympatetisk introspektion för att 

ha större möjligheter att få studieobjektet att delge sin föreställningsvärld. Detta gäller även 

socialarbetare och läkare, för att nämna några yrkesgrupper. Författarna menar att det inom 

dessa yrken krävs en stor empatisk förmåga för att kunna bidra till en förändring hos 

klienten 70 , dock poängterar författarna att stor empatisk förmåga inte kan förklara en 

människas beteende, utan handlar enbart om förståelse av en annan persons verklighet.71  

 

                                                 
63 Trost & Levin (1999) s 90 
64 Trost & Levin (1999) s 18 
65 Trost & Levin (1999) s 19 
66 Trost & Levin (1999) s 23 
67 Trost & Levin (1999) s 70 
68 Trost & Levin (1999) s 71 
69 Trost & Levin (1999) s 72 
70 Trost & Levin (1999) s 73 
71 Trost & Levin (1999) s 74 
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2.2 Metod 

Här presenteras definition av kategorierna 72  som utgör underlag för studien. Vidare 

datainsamling, tillvägagångssätt, operationalisering av valda kategorier, hermeneutiken, 

tillämpning och metodologisk diskussion.  

 

2.2.1 Datainsamling, urval och tillvägagångssätt 

Syftet med kvalitativa studier är att söka efter en ökad förståelse gällande ett fenomen.73  Då 

denna studie utgår från socialsekreterarens upplevelse, lämpar sig kvalitativ metod med 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuguiden74 består av delvis strukturerade frågor 

och kategoriseras i begreppen interaktion, empati och motivation. De yttre faktorerna såsom 

socialkontorens utformning och socialsekreterarnas klädsel beskrivs utifrån en 

observationsguide. 75  Begreppen är valda utifrån att de återigen ingår ett professionellt 

förhållningssätt. Syftet är att mer konkret få ta del av hur socialsekreterarna upplever dessa 

begrepp och med utgångspunkt från den tidigare forskningen definieras kategorierna enligt 

följande: 

 

Interaktion: samverkan (ett möte) mellan individer där språket är en viktig del. Interaktion är 

en förutsättning mellan socialsekreterare och klient, då en dialog är nödvändig för att veta vad 

klientens behov är.  

 

Empati: förmågan att ha medvetande om andra människors känslor och handla i enighet med 

detta. Ett nödvändigt begrepp för att kunna få förståelse för klientens situation, då detta är en 

förutsättning för att få veta vad klienten är i behov av för form av hjälp.  

 

Motivation: fungerar som drivkraft för att skapa en bättre livssituation. Socialsekreteraren 

skapar motivation hos klienten för att denna ska vilja förändra sin livssituation.  

 

Yttre faktorer: möblering, färger, detaljer och utformning av väntrum och samtalsrum som 

finns på socialkontoren. I den tidigare forskningen framkommer vikten av detta.  

 

                                                 
72 Interaktion, empati, motivation och yttre faktorer. 
73 Lantz (2007) s 100 
74 Se bilaga 1, intervjuguide 
75 Se bilaga 2, observationsguide 
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Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna i förhand, då vi ville ha spontana svar.  

Urvalet ska bestå av personer som kan ge forskaren relevant och viktig information.  Det väljs 

utifrån syfte och frågeställningar och forskaren väljer de intervjupersoner som denne anser 

kunna komma med relevant information till studien76 I denna studie var urvalet ett strategiskt 

urval77 och består av sju socialsekreterare från två olika socialkontor. Med hänsyn till syftet 

var kravet för deltagande att respondenterna arbetade som socialsekretare på ett öppet och ett 

låst socialkontor. Detta för att kunna påvisa eventuella skillnader och likheter gällande 

interaktionen. Vi kontaktade cheferna för verksamheterna, då ett godkännande från dessa var 

en nödvändighet för ett genomförande.78  Cheferna skickade ut en förfrågan och därefter 

kontaktade intresserade socialsekreterare oss genom e-post, där de senare informerades om de 

etiska forskningsprinciperna i form av samtycke till deltagande, information om studiens syfte, 

att deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville, att de kunde vara helt 

anonyma samt att slutresultatet endast får användas i forskningssyfte. 79  Vid själva 

intervjutillfället fick varje respondent ett informationsbrev med kontaktuppgifter och återigen 

information om de etiska forskningsprinciperna.80 I ett informationsbrev framgick vad syftet 

med studien, att deltagandet var frivilligt och att socialsekreterarna kunde avbryta sin 

medverkan när de ville.   

 

Repstad menar att platsen för intervjun kan påverka resultatet och valet av denna ska därför 

göras med omsorg. Vi valde att intervjua socialsekreterarna på plats i verksamheten, för att 

respondenten ska kunna känna sig trygg och bekväm.81  Varje intervju spelades in 82  och 

pågick mellan 30-60 min. Som nämns i avsnittet för tidigare forskning har miljön en inverkan 

på mötet mellan socialsekreterare och klient. För att få en uppfattning av samtalsrummen och 

verksamheten användes därför observation. Under själva intervjutillfället observerade och 

antecknade en av oss rummet och tillsammans observerade vi väntrummet och verksamheten 

överlag. När samtliga intervjuer var genomförda transkriberade (materialet skrevs ner i 

pappersform) en av oss det öppna kontoret och den andre det låsta kontoret. Detta för att få en 

överskådlighet och underlätta tolkningen av datamaterialet. 

 

                                                 
76 Repstad (1999) s 67 
77 Holme & Solvang (1997) s 101 
78 Tufte & Johannessen (2003) s 90 
79 Repstad (1999) s 68 
80 Se bilaga 3, informationsbrev och http://www.vetenskapsradet.se 
81 Repstad (1999) s 72 
82 Repstad (1999) s 71 
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2.2.2 Etik  

Vid transkriberingen av datamaterialet har respondenterna kodats om för att omöjliggöra 

identifikation. För att eliminera risken att respondenterna kan identifiera varandra, bibehålls 

deras anonymitet genom att inte benämnas vid namn, kön eller ålder.  

 

2.2.3 Forskningsansats  

Forskarens uppfattning om ett fenomen, som formas genom bland annat tidigare erfarenheter, 

kallas förförståelse. Denna förförståelse och de fördomar forskaren har är enligt Holme och 

Solvang omöjliga att förbise och fungerar därför som utgångspunkt i forskningsprocessen. 

Inom hermeneutiken finns två olika förutsättningar för att undersöka ett fenomen: en kognitiv 

och en normativ cirkel. Den kognitiva cirkeln har sin utgångspunkt i forskarens egen 

förförståelse och formar vissa frågeställningar. Utifrån förförståelsen och frågeställningarna 

kan forskaren närma sig det tänkta fenomenet och få en bild av hur studieobjektet upplever sin 

verklighet. All information som framkommer blir underlag för nya frågeställningar och ny 

förförståelse. Genom detta samspel utvecklar forskaren en trovärdig uppfattning om 

fenomenet. Den normativa cirkeln grundar sig i fördomar som präglas av värderingar och den 

verklighet forskaren lever i. Dessa uppfattningar kontra studieobjektets uppfattningar möts i 

forskningsprocessen, där författarna menar att det är en nödvändighet som forskare att ställa 

sig kritisk inför ens egna fördomar. Även inom den normativa cirkeln finns ett samspel mellan 

forskaren och studieobjektet.83 

 

Hermeneutik betyder tolkning och innebär att förstå grunderna för den mänskliga 

verkligheten.84 Genom den hermeneutiska spiralen pendlar forskaren mellan del och helhet i 

datamaterialet, där delarna ställs i relation mot helheten. I ett första skede läser forskaren 

igenom materialet och försöker få en övergripande bild, sedan tar forskaren fasta på vissa 

delar, teman, och söker en mening för att slutligen spegla delarna mot helheten.85  Inom 

hermeneutiken spelar den egna förförståelsen en betydande roll, där forskarens tankar, intryck, 

känslor och kunskap ses som ett nödvändigt verktyg i tolkningen av datamaterialet. 

Tolkningen via spiralen, som pågår i flera steg, upphör när forskaren anser att delarna 

                                                 
83 Holme & Solvang (1997) s 97 
84 Patel & Davidsson (2003) s 28 
85 Kvale (1997) s 51 
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tillsammans formar mönster och utgör en del i en sammanhängande helhet.86 Det viktiga i 

tolkningsfasen är att se det unika i varje tolkning, inte att nå en teori eller generaliserbarhet.87 

 

Inspirerad av författarna ovan har vi sammanfattat tolkningsfasen av datamaterialet inom 

hermeneutiken genom att forskaren: 

 

- försöker förstå och sammanfatta varje intervjupersons berättelse 

- tolkar materialet och sammanfattar olika delar (teman) som uppkommer i de olika 

berättelserna 

- redogör för vad delarna har gemensamt och tydliggör en helhet 

- utifrån teorier förklarar och styrker helheten 

 

2.2.4 Tillämpning  

Med utgångspunkt från sammanfattningen av hermeneutiken ovan tolkades datamaterialet i 

följande steg: 

 

Steg 1 

Materialet transkriberades. 

 

Steg 2 

Materialet delades upp verksamhetsvis mellan oss författare och på enskilt håll tolkades 

materialet i ett första skede.  Vi såg till kategorierna88  för att hitta viktiga pusselbitar i 

intervjuerna. Anledning till att materialet delades upp var för att få fram individuella 

tolkningar och inte bli färgade av varandras uppfattningar. Förhoppningen var att vi som 

forskare skulle tolka materialet på olika sätt och minimera risken att gå miste om viktig 

information, vilket visade sig stämma. Vi var vaksamma på att inte bekräfta vår egen 

förförståelse och därför öppna för att se om eventuella nya kategorier framkommit. 

 

Steg 3 

                                                 
86 Kvale (1997)  s 51 
87 Patel & Davidsson (2003) s 30 
88 Interaktion, empati, motivation och yttre faktorer 
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Tillsammans bearbetades och sammanställdes materialet i ett andra skede. Varje enskild 

socialsekreterares upplevelse sammanställdes och utgjorde tillsammans med de övriga en 

helhet.  

 

Steg 4 

Resultatet diskuteras genom tidigare forskning och teori. En jämförelse gällande likheter och 

skillnader i materialet tas fram. 
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Kapitel 3 

 

3.1 Resultat 

Nedan sammanförs studiens resultat, där likheter och skillnader presenteras utifrån 

kategorierna: interaktion, empati, motivation och yttre faktorer. Först presenteras de yttre 

faktorerna som utgår från observationsguiden och är sammanförd med bakgrundsfrågorna i 

intervjuguiden. Syftet är att påvisa en presentation av verksamheten och personalen. Efter 

varje kategori följer en sammanfattning, med fokus på likheter och skillnader, där likheterna 

presenteras först. Undantaget är första kategorin där sammanfattningen presenteras kontorsvis. 

 

3.1.1 Yttre faktorer 

Det öppna socialkontoret 

I ett gammalt, brunt tegelhus strax utanför stadskärnan är socialkontoret beläget. Huset är 

omgivet av en trädgård och ger vid första anblick inte sken av att vara ett socialkontor. 

Verksamheten har ingen reception utan istället välkomnas besökaren av en ombonad och lugn 

miljö där väntrummet är att likna vid ett vardagsrum. Samtalsrummet där intervjuerna ägde 

rum har fyra lila fåtöljer, som i en samtalshörna, med ett litet lågt bord i mitten. På de vita 

väggarna finns tavlor med motiv som exempelvis blommor. I detta rum finns en låda med 

leksaker och det finns också ett samtalsrum anpassat för just barnärenden. Arbetet är inte 

uppdelat i enheter, utan alla socialsekreterare behandlar alla former av ärenden. De besitter 

också en hög delegation vilket innebär att de bland annat kan fatta beslut utan godkännande 

från högre chef eller socialnämnd. Personalen har ett eget utrymme strax intill väntrummet 

som endast avskiljs av en vägg, det finns ingen låst dörr.  Socialsekreterarna har antingen 

egna rum eller delar med en kollega. Beträffande deras kläder är de alldagliga och inte 

utmärkande. Socialkontoret hade tidigare en enskild toalett för personalen, men har sedan en 

tid tillbaka valt att enbart ha skyltar för damer och herrar på dörrarna. En motiverade detta 

genom att: 

 

Vi pinkar ju ungefär lika 

 

Samtliga anser de att det är ett roligt arbete, de trivs bra men upplever det stundtals som svårt. 

De har valt att ha en öppen verksamhet då det ska vara lätt att komma i kontakt med dem. 

Alla menar att det bara är fördelar, dock poängteras att de har fått kritik på grund av 

säkerheten. 
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Det händer inte mer här än på nåt annat kontor… jag menar det.. det här retar ju inte människor.. 

det.. nää för att det.. en lucka det skulle reta mig.. om jag kom och ville prata med nån. Och ja.. 

jag menar ska vi bli skjutna eller få smörj då kan vi lika gärna bli det när vi går hem, eller när vi 

går utanför dörrn eller nått.. det.. det spelar ingen roll 

 

En annan menar att 

 

Den här dörren blir på nått sätt avväpnande för dem 

 

Personalen pratar och diskuterar mycket kring säkerhet och menar att detta arbetssätt leder till 

att personalen tar ett stort ansvar, att de har olika system för hur de ska agera om någon 

uppträder hotfullt.  

 

Utbildningar som personalen har är bland annat socionom, mentalskötare, transaktionsanalys, 

socialpedagogik och juridik. De har arbetat mellan 8 och 33 år på kontoret och valde yrket 

utifrån intresse för människor, samhälls- och sociala frågor.  

 

Det låsta socialkontoret 

Området där socialkontoret är placerat omges av gråa hyreshusliknande byggnader. Huset 

består av flera våningar med ett flertal enheter, där arbetsområdena är uppdelade i exempelvis 

försörjningsstöd och ung/vuxen. Besökaren möts av en reception med skottsäkert glas. På 

förmiddagarna finns en receptionist bakom en lucka, men under övrig tid är denna obemannad 

och besökaren får då använda sig av en porttelefon. Vid denna telefon finns en skylt som 

uppmanar besökaren att sitta ner och invänta socialsekreteraren. Väntrummet utgörs av två 

inklädda träsoffor med en avskiljande spaljé och på ett litet bord finns diverse foldrar med 

information om familjerådgivning och ungdomsgrupper. På de vita väggarna finns inga tavlor 

och besökaren har tillgång till toalett. Väl på socialtjänstens våningsplan finns inklädda 

träsoffor, en hörna med leksaker, en låst personaltoalett, klienttoaletter, ett stort antal kontor 

och diverse samtalsrum. Socialsekreterarnas kläder är neutrala. 

 

Majoriteten av socialsekreterarna är utbildade socionomer och har arbetat mellan 8 månader 

och 22 år inom verksamheten. Anledningen till att de valde yrket var av personliga skäl, 

praktik samt intresse för människor. Samtliga trivs bra, några betonar att det innebär 
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mycket ”action” och trots myndighetsutövning innefattar arbetet mycket klientrelationer. 

Verksamheten är låst och detta ses som ett skydd då personalen upplever en hotbild över sig.  

 

Väldigt många missbrukare kommer påtända och vill göra både det ena och det andra med oss 

 

En säger att 

 

Som säkerhet just när man håller på med myndighetsutövning mot personer, då tycker jag, då 

måste det nästan vara låst  

 

Sammanfattning av Yttre faktorer 

Arbetet inom den öppna verksamheten är inte funktionsindelad. Det finns ingen reception, 

väntrummet är att likna vid ett vardagsrum, mötet är inte enbart styrt av fasta besökstider, 

verksamheten använder sig av samtalsrum och har ett rum anpassat för barnärenden. 

Beträffande säkerheten påtalas att det inte händer mer hos dem än inom någon annan 

verksamhet, men att de diskuterar mycket kring detta. Personalen har arbetet mellan 8 och 33 

år inom verksamheten och samtliga trivs bra med sitt arbete. 

 

Det låsta socialkontoret är indelat i enheter och har en reception med skottsäkert glas som 

endast är bemannad på förmiddagen. Under resterande tid finns en porttelefon till hands. De 

menar att de har en hotbild över sig, därför är verksamheten låst. Väntrummet utgörs av 

inklädda träsoffor och det finns inga tavlor på väggarna. På socialtjänstens våningsplan finns 

också här inklädda träsoffor, en lekhörna, låst personaltoalett och diverse samtalsrum. 

Socialsekreterarna har arbetat mellan 8 månader och 22 år inom verksamheten och 

majoriteten trivs bra med sitt arbete.  

 

3.1.2 Interaktion 

När socialsekreterare i denna studie beskriver ett möte med en klient betonar samtliga vikten 

av att hälsa, ta i hand och säga välkommen och visa var mötet ska vara. För att skapa en 

relation till klienten menar de att det är viktigt att lyssna, visa respekt, vara ödmjuk och inte 

stressa. Socialsekreterarna anser att tron på människan är viktig, att klienten vill göra en 

förändring till det bättre. På det öppna kontoret är personalen överens om att i en god relation 

med klienten är det möjligt att också ge avslag på ett värdigt sätt, det är viktigt för dem att få 
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klienten att förstå beslutet. En socialsekreterare på det låsta kontoret menar dock att denne ger 

avslag genom brev:  

 

Jag försöker inte meddela ett negativt besked under mötet när vi har personen face to face för att 

ofta det väcker många frågor, det väcker irritation, det väcker ilska /…/ dom här negativa 

bemötandena förekommer mer eller mindre, men vi försöker undvika, att inte lämna ett negativt 

besked som är huvud, som ofta är huvudorsaken till att det blir negativt bemötande 

 

Många socialsekreterare i studien uttrycker att miljön för mötet är av betydelse, att rummet 

ska vara inbjudande och inge trygghet för klienten. En av socialsekreterarna på det låsta 

kontoret förklarar att det är viktigt att sitta i jämnhöjd med klienten för att visa att de befinner 

sig på samma nivå.  

 

Ett negativt bemötande för många socialsekreterare innefattar att komma försent, inte hälsa, 

att vara för nyfiken, förutsätta att klienten ljuger samt vara en översittare. Den övervägande 

delen anser att deras bemötande gentemot klienterna över tid har utvecklats i positiv riktning 

genom erfarenhet, som bidragit till att de blivit säkrare i sin yrkesroll.  På det låsta kontoret 

menar en socialsekreterare att 

 

Jag har blivit duktigare på att bemöta olika människor på rätt sätt, så man kan ju inte bemöta alla 

likadant, det funkar ju inte heller, utan vissa måste du ju ha en mer tuff attityd mot för annars 

blir du ju uppkäkad, medan mot andra behöver du vara jättemjuk mot för att inte komma, för att 

få igång en dialog då 

 

Relationen till klienten skapas genom att socialsekreteraren avsätter tid, är genuint intresserad, 

visar respekt, inte är alltför myndighetsinriktad samt inte har egna idéer utan låter klienten 

prata fritt. De flesta framhåller betydelsen av att inte bli kompis med klienten av anledningen 

att de är en myndighet som kan ge avslag på beslut. Vissa socialsekreterare menar att klienten 

och socialsekreteraren ska kunna lita på och känna förtroende för varandra och på det öppna 

kontoret menar en att det är viktigt att kunna ifrågasätta, men också kunna bli ifrågasatt av 

klienten. En socialsekreterare inom den låsta verksamheten menar att  

 

Oftast blir det inga relationer alls /…/ vi försöker inte bygga några sociala relationer mer än det 

som krävs i själva utredningen, som socialsekreterare ska jag finnas för den personens trygghet,  

inget mer 
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Inom den öppna verksamheten är alla eniga om att de kan träffa klienten när helst den 

behöver. En har knappt några inbokade besök, utan klienten får själv uppsöka verksamheten 

när denne känner att den är i behov av det.  

 

De största hindren sitter hos oss själva, hindren sitter hos mig, inte hos tiden 

 

Övervägande del inom den låsta verksamheten upplever att de inte har möjlighet att träffa 

klienten när denne behöver och att detta beror på den höga arbetsbelastningen. En menar dock 

att det skulle vara önskvärt att träffa klienten när denne behöver, att den låsta verksamheten 

bidrar till att socialsekreteraren tappar kontakten med sina klienter. Samtidigt betonas att den 

låsta verksamheten ändå bidrar till arbetsro och mer tid för dokumentation. En har inte några 

telefontider, för att klienten inte ska känna frustration över att socialsekreteraren är 

otillgänglig.  

 

På det öppna kontoret menar alla socialsekreterarna att klienterna har uttryckt hela 

verksamheten som positiv.  

 

Ja det är många som verkligen kan uttrycka wow det här är ju inte som ett.. folk som har varit på 

ett annat ställe till exempel och flyttat hit och kommit hit å… dom kan liksom inte tro att det är 

ett socialkontor dom kommer in på 

 

Socialsekreterarna är också eniga om att klienten inte ska känna sig utpekad, att det inte är 

någon skillnad på vem som uppsöker verksamheten. Den borttagna receptionen avväpnar folk 

i sin stress att komma dit.  

 

Det låsta kontoret har gott om samtalsrum, säger en socialsekreterare, men att 

arbetsbelastningen ibland bidrar till att besöket måste tas emot på det egna kontoret, vilket 

upplevs som negativt. En annan har enbart samtal på sitt kontor för att detta är stort och har en 

fri flyktväg. Samtliga menar att väntrummet inte är att se som positivt för klienterna eftersom 

det för vissa kan upplevas som kränkande. Klienten kan få lyssna till diskussioner mellan 

socialsekreterare och klient, som de menar är negativt. Samtidigt säger en att 

 

Det kan vara en fördel att vi inte släpper in folk hursomhelst eftersom att det finns andra enheter  
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Inom den öppna verksamheten uttrycker alla socialsekreterare att de gärna inte pratar om sin 

makt, men är medvetna om att den finns i form av tvångsåtgärder som exempelvis LVM 

(lagen om vård av missbrukare). Socialsekreterarna på det öppna kontoret menar att de inte 

ska inta någon maktposition, men för den delen inte heller bli kompis med klienten. Det är ett 

vågspel där socialsekreterarna har till uppgift att bistå med hjälp till förändring. Någon säger 

att 

 

En del säger att det är svårt att jobba med både lagen och den sociala biten, 

fast det tycker inte jag 

 

En på det låsta kontoret säger att maktutövningen utförs för klientens skull.  

 

Vi använder makt i form av avslag för att få honom eller henne att inse sin verklighet, om du 

inte gör det här, konsekvenserna blir det här och då liksom, då sitter vi på maktpositionen som 

kan användas till ett positivt syfte 

 

En annan menar att makten inte ska utnyttjas, men att de informerar om vilka rättigheter och 

skyldigheter de har. För att en klient inte ska känna sig utsatt brukar socialsekreteraren sätta 

sig i jämnhöjd med klienten när de samtalar och använder kroppsspråket för att trygga 

samtalet. Vidare säger denne att det handlar om att kommunicera med klienten, inte bara 

utöva makt.   

 

Sammanfattning av Interaktion 

Samtliga betonar vikten av att välkomna klienten genom att vara i tid, ta i hand och säga 

välkommen. Tron på människan är viktig och en relation skapas genom att lyssna, visa 

respekt och vara ödmjuk. De flesta av socialsekreterarna upplever att deras bemötande 

gentemot klienten har utvecklats i en positiv riktning. Majoriteten betonar att miljön för mötet 

är betydelsefull, att rummet ska vara inbjudande och att sitta i jämhöjd med klienten. Ett 

negativt bemötande innefattar att komma för sent, inte hälsa samt att förutsätta att klienten 

ljuger. De flesta framhåller att de inte har för avsikt att bli kompis med klienten, då de är en 

myndighet.  
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Inom den öppna verksamheten är samtliga eniga om att de har möjlighet att träffa klienten 

närhelst denne behöver, men på det låsta socialkontoret gör arbetsbelastningen att detta inte är 

möjligt. Båda kontoren använder sig till största del av samtalsrum. Vad gäller makt utförs 

detta för klientens skull, för att få denne att inse sin verklighet. Socialsekreterarna är 

medvetna om sin makt, men pratar inte gärna om den med klienterna. De menar att de 

försöker att inte inta någon maktposition och gör skillnad på att vara personlig och privat. 

 

Personalen på det öppna socialkontoret upplever att klienterna uppfattar den öppna dörren och 

den borttagna receptionen som positiv, att det avväpnar människor i sin stress att komma dit. 

Med tanke på arbetsbelastningen måste personalen på det låsta kontoret stundtals ta emot 

besök på sina arbetsrum. Väntrummet är inte att se som positivt för klienten, då de ibland kan 

tvingas lyssna till diskussioner mellan socialsekreterare och klient.  

 

3.1.4 Empati 

Samtliga socialsekreterare från de båda kontoren betonar vikten av att försöka förstå klientens 

situation. Det går inte att förstå en klient fullt ut, men ett intresse för klientens situation är en 

förutsättning. Det är betydelsefullt att våga fråga, men inte fråga om saker klienten inte vill 

prata om vid just det tillfället. Majoriteten anser att det är viktigt att förutsätta att de som 

uppsöker verksamheten är i behov av hjälp och inte är där för att luras. En socialsekreterare på 

det öppna kontoret säger  

 

Det finns ett litet litet antal människor tror jag som gör precis så.. utnyttjar å dribblar å försöker 

komma åt pengar å /…/ men jag tycker att det kan man bjuda på i så fall.. det är det värt 

 

En på det låsta kontoret menar att förståelsen för människor ser olika ut, dels utifrån vad 

klienten objektivt berättar och dels utifrån en subjektiv del, vad socialsekreteraren själv har 

varit med om. Denne menar att det är lättare att förstå sig på vissa människor eftersom du 

känner igen dig. Socialsekreterare måste göra sitt yttersta för att sätta sig in i hur det är för 

klienten, för att bli trovärdig i sin yrkesroll.  

 

Merparten av socialsekreterarna på de båda kontoren betonar vikten av att vara personlig. En 

på det öppna kontoret säger att detta kan bidra till att klienten öppnar sig mer, att de ser 

socialsekreteraren som en vanlig person och den personliga aspekten avdramatiserar att denne 

är en myndighet. Dock upplever de det som viktigt att dra en gräns mellan att vara personlig 
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och privat. Majoriteten av socialsekreterarna på det öppna kontoret ser det inte som ett 

problem att klienten kommer fram och pratar med dem på staden. Huruvida klienten kommer 

fram eller inte, menar en, beror på hur socialsekreteraren är i sin yrkesroll. Ser klienten det 

som riskfritt att komma fram, är det ett tecken på att denne varit både personlig och 

tillmötesgående. En socialsekreterare som arbetar på det låsta kontoret menar att denne inte 

kan tillgodose klientens alla behov, därför är det viktigt att vara tydlig mot klienten och dra 

gränser.  

 

Jag försöker att inte vara personlig faktiskt eh det.. erfarenhetsmässigt, det ger bara en negativ 

signal eller blir en misstolkning hos klienten  

 

Fortsättningsvis menar samma person att det är svårt att börja diskutera ärenden med klienten 

på staden. Detta inträffar väldigt ofta och av den anledningen befinner sig personalen under 

lunchtid på arbetsplatsen.  

 

På det öppna kontoret berättar socialsekreterarna för klienten om de upplever denne som 

obehaglig. En menar att denne kan bli förbannad och visa detta för klienten, att vissa 

människor kan behöva det och att detta också är möjligt om det finns en hållbar relation. I 

ärenden som uppfattas som svåra att hantera är de ofta två. Detta görs inte enbart för 

säkerhetens skull, utan för att en till kollega kan ha en lugnande inverkan på mötet. En 

poängterar att  

 

Humöret och ens mående är ju, det är ju ens verktyg, man har ju bara sig själv att jobba med och 

man är ju inte alltid på topp 

 

Och en annan 

 

Man får inte vara Stålmannen utan nej, vi är ju bara människor 

 

En socialsekreterare på det låsta kontoret är av en annan uppfattning och menar att egna 

känslor kan vara svåra att dölja. Denne blir berörd, men menar att dessa känslor kan utnyttjas 

av klienten. En annan säger att denne gärna inte visar sina känslor på ett oprofessionellt sätt, 

att detta är ett förhållningssätt som kommer med tiden. Några andra anser att det är centralt att 

prata med andra kollegor om vilka känslor som uppkommer och vara medveten om att det 

som händer, då det många gånger är frustration gällande klientens livssituation. En 
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övervägande del inom de båda kontoren anser att de blir berörda av klientens situation. En 

socialsekreterare påpekade att denne blir berörd av positiva förändringar.  

 

Sammanfattning av Empati 

Personalen inom de båda verksamheterna upplever att det är betydelsefullt att kunna förstå 

klientens situation. De menar också att de förutsätter att de människor som kontaktar 

verksamheterna också är i behov av hjälp och inte där för att luras. Samtliga upplever att de 

kan vara personliga i mötet med klienten, men att det finns en gräns för att vara personlig och 

privat. De flesta upplever att de blir berörda av klientens situation. 

 

Majoriteten på det öppna kontoret ser det som positivt om klienten kommer fram och pratar 

på staden. Dock menar en av socialsekreterarna inom den låsta verksamheten att det är svårt 

att diskutera ämnen med en klient utanför kontoret och därför befinner sig personalen på 

arbetsplatsen under lunchtid.  

 

3.1.5 Motivation 

Alla socialsekreterare betonar vikten av att bemöta klienten med respekt och att hitta små 

saker att bygga på. På det öppna kontoret menar de att det är viktigt att inte tappa tron på 

klienten, utan fortsätta etablera en kontakt och vara ihärdig. En säger att: 

 

Jag tror att de vill ha ett bra liv.. fast dom är inte beredda att ta det tunga jobbet att komma dit.. 

då väljer man istället att vara kvar i skiten.. finnas i ett rus.. glömma allt helvete 

 

På det låsta kontoret menar en att viljan till förändring ligger hos klienten själv, 

socialsekreteraren kan endast tillhandahålla verktygen. Samma person säger att denne 

använder sig av sin makt för att få klienten att förstå sin verklighet och kunna stå på egna ben. 

En annan menar att viljan till förändring måste gro fram och att detta kan ta tid. En tredje 

tycker att det är viktigt att kunna berätta för klienten att denne inte verkar vilja förändra sin 

situation.  

 

Samtliga på de båda kontoren anser att alla klienter är mottagliga för förändring. De med ett 

långvarigt missbruk kanske inte går att göra helt drogfria, men att som socialsekreterare ändå 

se till de små förändringarna och fokusera på dessa. Att klienten ska få en lite drägligare 

tillvaro. En på det låsta kontoret menar att detta kräver en hel del kunnande från behandlaren.  
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Sammanfattning av Motivation 

Det är viktigt att bemöta klienten med respekt, något som alla socialsekreterare är eniga om. 

De flesta människor vill ha ett bra liv, men många inte är beredda att ta det tunga jobbet för 

att komma dit. Samtliga menar att alla människor är mottagliga för förändring.  
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Kapitel 4 

 

4.1 Analys av resultat 

Här följer en analys av resultatet, som kopplas samman med tidigare forskning och teori. De 

yttre faktorerna presenteras återigen först. 

 

4.1.2 Kategori Yttre faktorer 

Det öppna socialkontoret 

På det öppna socialkontoret är dörren olåst och verksamheten har ingen reception. Personalen 

menar att de valt att använda sig av detta förhållningssätt då de vill vara tillgängliga för 

klienterna och att dessa inte ska känna sig utpekade. Den borttagna receptionen avväpnar 

klienterna i sin stress att komma dit och många klienter har upplevt verksamheten som positiv, 

att det inte känns som att komma in på ett socialkontor. Personalen har fått kritik gällande 

säkerheten, men menar att hot om våld inte händer mer hos dem än inom någon annan 

verksamhet. Goffman talar om begreppet definition av situation, som innebär att hur en 

människa definierar en situation också blir avgörande för dennes agerande. 89 

Socialsekreterarna definierar inte klienterna som ett hot vilket kan leda till en mer avslappnad 

miljö. För klienten kan detta möjligen innebära att de definierar verksamheten som positiv 

och känner sig på så sätt mer trygga och mindre stressade.  

 

Hur en plats inreds genom möblering, färger och detaljer kan antingen främja eller hämma de 

aktiviteter det är avsett för, eftersom människor påverkas av omgivningen.90 Väntrummet 

inom den öppna verksamheten är utformad som ett vardagsrum. Enligt den tidigare 

forskningen är väntrummet det första som möter klienten och därför är utformningen viktig, 

då detta signalerar hur verksamheten ser på sig själva samt på de människor som uppsöker 

socialkontoret.91 Detta kan också anknytas till definition av situation inom den symboliska 

interaktionismen: hur verksamheten ser på sig själva och klienterna blir avgörande för deras 

beteende. Om väntrummet upplevs som varmt och ombonad blir miljön för klienten mer 

trygg. Den tidigare forskningen visar att det underläge som många klienter upplever vid mötet 

med socialkontoret inte bör förstärkas genom möblering. Istället för ett skrivbord är en 

                                                 
89 Goffman (2000) s 19 
90 Nilsson & Waldemarsson (2007) s 83 
91 Gordan (2004) s 32 
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samtalshörna att föredra, där parterna ser varandra tydligt. 92 Det öppna kontoret använder sig 

av samtalsrum i mötet med en klient. Ett bestod av fyra lila fåtöljer, som i en ring med ett lågt 

bord i mitten. På de vita väggarna finns tavlor med motiv som blommor och en låda med 

leksaker. Verksamheten har också ett rum som är särskilt anpassat för barnärenden. De har 

valt att ta bort skylten på personaltoaletten, toaletterna är istället uppdelade i damer och 

herrar. Gordan menar att socialsekreteraren inte bör inreda rummet alltför personligt: för 

ensamma klienter kan en familjebild upplevas som provocerande.93  Socialsekreterarna tar 

endast emot besök i samtalsrummen, vilket gör rummen opersonliga.  

 

Symbolisk interaktionism menar att interaktion också förmedlas genom kläder och det är 

därför viktigt att socialsekreteraren gör medvetna klädval. Gordan menar att de självklart ska 

känna sig bekväma och inte försöka dölja sin personlighet, men ändå vara medveten om vilka 

signaler exempelvis exklusiva smycken kan ge klienten.94  Inom den öppna verksamheten 

hade ingen av socialsekreterarna utmärkande kläder eller smycken. De upplevdes som 

avslappnade i sitt kroppsspråk.  

 

Det låsta socialkontoret 

Receptionen inom den låsta verksamheten har en reception med skottsäkert glas som enbart är 

bemannad på förmiddagen. Under resterande tid får klienten kontakta socialsekreteraren via 

en porttelefon. Verksamheten är låst eftersom socialsekreterarna arbetar med 

myndighetsutövning. De upplever att de har en hotbild över sig och måste därför skyddas. 

Med utgångspunkt från definition av situation upplever socialsekreterarna sin arbetssituation 

som hotfull, där hotet utgörs av klienterna. Klienten i sin tur definiera receptionen och det 

skottsäkra glaset som ett hot. De kan känna sig utpekade, känna irritation och frustration. 

Båda parter känner sig hotade, vilket kan skapa en otrygg miljö.  

 

Tidigare forskning visar att det är av betydelse hur väntrummet är utformat, då detta speglar 

hur verksamheten ser på sig själva och klienterna.95 Väntrummet inom den låsta verksamheten 

utgörs av två inklädda träsoffor med en avskiljande spaljé och på ett litet bord finns diverse 

foldrar med information om familjerådgivning och ungdomsgrupper. På de vita väggarna 

finns inga tavlor och väl på socialtjänstens våningsplan finns inklädda träsoffor, en låst 

                                                 
92 Gordan (2004) s 34-39 & Skau (2003) s 64 
93 Gordan (2004) s 31-34 
94 Gordan (2004) s 39-41 
95 Gordan (2004) s 32 
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personaltoalett, klienttoaletter, ett stort antal kontor och diverse samtalsrum. Enligt symbolisk 

interaktionism kan klienten definiera miljön som opersonlig och inte inbjudande. Vad gäller 

personlig inredning96 hade de socialsekreterare som använde sina arbetsrum för samtal inga 

personliga tillhörigheter i dessa. Beträffade flyktväg97 var det enbart en socialsekreterare inom 

den låsta verksamheten som påtalade detta.  

 

Precis som inom den öppna verksamheten var det ingen av socialsekreterarna som hade 

utmärkande kläder och de upplevdes som avslappnade.  

 

4.1.3 Kategori Interaktion 

Tidigare forskning framhåller att interaktionen är en förutsättning för ett bra 

behandlingsarbete98 samt att ett möte mellan en professionsutövare och klient skiljer sig från 

de möten som sker i vardagen. Relation bör bygga på erfarenheter, resurser, yrkesmässiga 

kunskaper och vetskap om den makt som finns inneboende i relationen. Socialsekreterarens 

uppgift är att få klienten att känna sig trygg och bekväm, därför bör denne bygga en relation 

genom att visa intresse, lyssna och ta sig tid. 99 Behnam förklarar vikten av att avsätta tid för 

klienten. 100 Socialsekreterarna i denna studie anser att mötet med en klient innefattar att hälsa 

klienten välkommen och visa var mötet ska vara. För att skapa en relation är det centralt att 

vara ödmjuk, visa respekt, lyssna och inte stressa. Socialsekreterarna anser det som värdefullt 

att inte vara alltför myndighetsinriktad, inte ha egna idéer utan låta klienten tala fritt. Många 

framhåller att de inte bör bli kompis med klienten, då de är en myndighet som kan ge avslag 

på beslut. Dock förklarar en socialsekreterare inom den låsta verksamheten att denna försöker 

att inte bygga någon relation till klienten. Samtliga menar att en tro på att klienten vill göra en 

förändring till det bättre är en förutsättning.  

 

I den tidigare forskningen framkommer att det ingår i den professionella yrkesrollen att kunna 

delge klienten obekväm information, som exempelvis ett avslag.101 På det öppna kontoret är 

alla överens om att i en god relation är det möjligt att ge avslag på ett värdigt sätt, för att 

klienten ska förstå orsaken till beslutet. Dock menar en socialsekreterare inom den låsta 

                                                 
96 Gordan (2004) s 31-34 
97 Gordan (2004) s 34-39 & Skau (2003) s 64 
98 Jönsson  (2004) s 61 
99 Hydén (2001) s 51-52 & Holm (2001) s 49 
100 Behnam (2008) s 1437 
101 Nilsson & Waldemarsson (2007) s 102 
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verksamheten att ett avslag kan väcka irritation och ilska hos klienten, därför ges avslag via 

brev.  

 

Vad gäller de yttre faktorerna102 anser majoriteten av socialsekreterarna att miljön är en viktig 

del av mötet med klienten. Rummet ska vara inbjudande och inge trygghet, som att sitta i 

jämhöjd med klienten, menar några. Socialsekreterarna menar att de och klienten ska kunna 

lita på och känna förtroende för varandra. En på det öppna kontoret belyser vikten av att 

kunna ifrågasätta klienten, men också kunna bli ifrågasatt.  

 

Att inte ha möjlighet att träffa klienten när helst denna behöver kan bli ett hinder i 

motivationsarbetet. 103  Inom den öppna verksamheten är samtliga eniga om att de har 

möjlighet att träffa klienten när helst denne behöver. En socialsekreterare har få inbokade 

besök och istället får klienten själv uppsöka verksamheten vid behov. Övervägande del inom 

den låsta verksamheten upplever att de inte har möjlighet att träffa klienten utanför 

besökstiderna och att detta beror på den höga arbetsbelastningen. En anser dock att detta 

skulle vara önskvärt, att denne i och med detta tappar kontakten med klienten. En annan säger 

sig ha tid och har inte fasta telefontider, då klienten inte ska känna frustration över att 

socialsekreteraren är otillgänglig. 

 

Samtliga socialsekreterare på det öppna socialkontoret upplever att klienterna ser 

verksamheten och det öppna förhållningssättet som positivt. De är eniga om att klienten inte 

ska känna sig utpekad, det ska inte vara någon skillnad på vem som uppsöker verksamheten. 

Borttagandet av receptionen avväpnar folk i sin stress att komma dit, anser en.  

 

Det finns många samtalsrum inom den låsta verksamheten, dock ser en socialsekreterare det 

som negativt att arbetsbelastningen bidrar till att besöket ibland måste tas emot i det egna 

arbetsrummet. En annan säger sig ta emot samtliga besök på arbetsrummet, då detta är stort 

och har en fri flyktväg. Den tidigare forskningen lyfter fram betydelsen av att båda parter kan 

lämna samtalsrummet utan hinder och inte känner sig instängda om en obekväm situation 

skulle uppstå.104 Beträffande väntrummet är samtliga socialsekreterare eniga om att detta inte 

                                                 
102 Gordan (2004) s 34-39 
103 Revstedt (2007) s 29 
104 Gordan (2004) s 34-39 & Skau (2003) s 64 
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är att se som positivt för klienten, då det kan upplevas som kränkande. Klienten kan få lyssna 

till diskussioner mellan socialsekreterare och klient, som de menar är negativt.  

 

Redovisningarna ovan kan samtliga kopplas samman med begreppet definition av situation 

inom den symboliska interaktionismen. Hur en individ definierar en situation blir också 

bestämmande för dennes beteende. Detta är inte enbart en individuell definition, utan bestäms 

också utifrån ett gruppsammanhang.105  Inom den öppna verksamheten ser personalen till 

klienten, att det öppna förhållningssättet avväpnar klienterna. Socialsekreterarna på det låsta 

kontoret är medvetna om de negativa aspekterna med väntrummet, men menar att det låsta 

förhållningssättet är en förutsättning då de upplever en hotbild. De definierar alltså situationen 

utifrån sin egen säkerhet.   

 

Socialsekreterarna inom den öppna verksamheten pratar inte gärna om sin makt, men är 

medvetna om att den finns i form av tvångsåtgärder. De intar ingen maktposition, men 

framhåller att deras avsikt inte är att bli kompis med klienten. Skau belyser betydelsen av att 

socialsekreteraren är medveten om sin makt, för att kunna använda den på ett positivt sätt.106 

En socialsekreterare på det låsta kontoret uppger att denna endast utövar makt för klientens 

skull, för att denne ska bli medveten om sin verklighet genom exempelvis avslag på ett beslut. 

Den tidigare forskningen tar fasta på att det empatiska förhållningssättet kan vara både 

regelorienterat och behandlingsorienterat. 107  Några socialsekreterare menar att det är ett 

vågspel att arbeta med både lagen och det sociala. 

 

Då det är socialsekreterarens uppgift att få klienten att känna sig trygg och bekväm i mötet108, 

säger en socialsekreterare att denne brukar sitta i jämnhöjd med klienten och använda 

kroppsspråket för att trygga samtalet. Denne menar att det handlar om att kommunicera med 

klienten, inte bara utöva makt.  

4.1.5 Kategori Empati 

Symbolisk interaktionism och tidigare forskning poängterar betydelsen av att kunna förstå en 

annan människas situation. 109  Dock är det inte möjligt att förstå en annan människas 

                                                 
105 Goffman (2000) s 55 
106 Skau (2003) s 64 
107 Berglind (1989)  s 38 
108 Holm (2001) s 49 
109 Holm (2001) s 43 & Trost & Levin (1999) s 70 
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föreställningsvärld fullt ut.110 Samtliga i denna studie betonar vikten av att försöka förstå 

klientens situation och är medvetna om att det inte är möjligt att förstå en klient helt. 

Majoriteten inom de båda socialkontoren anser att det är viktigt att förutsätta att de som 

uppsöker verksamheten är i behov av hjälp och inte är där för att luras. Socialsekreteraren bör 

besitta en stor mängd empati för att kunna förstå en människas beteende, vad detta har för 

betydelse för individen själv och varför denne agerar som den gör.111  Tolkat utifrån den 

symboliska interaktionismen får socialsekreteraren förståelse för klienten genom att se till hur 

denne definierar situationen.112 En på det låsta kontoret menar att förståelsen för människor 

ser olika ut, dels utifrån vad klienten objektivt berättar och dels utifrån en subjektiv del, vad 

socialsekreteraren själv har varit med om. Denne menar att det är lättare att förstå vissa 

människor, eftersom du känner igen dig. För att bli trovärdig i sin yrkesroll måste 

socialsekreteraren göra sitt yttersta för att sätta sin in i klientens situation.  

 

Ett professionellt samtal präglas av närhet, som att vara personlig men inte privat. Personlig i 

det avseendet att klienten känner sig förstådd, men socialsekreteraren bör inte låta personliga 

känslor ta överhanden.113 Genom att delge klienten egna erfarenheter kan socialsekreteraren 

stärka relationen och samtidigt signalera en förståelse.114 Merparten av socialsekreterarna på 

de båda kontoren betonar vikten av att vara personlig. En på det öppna kontoret säger att 

detta kan bidra till att klienten öppnar sig mer, att denne ser socialsekreteraren som en vanlig 

person. Den personliga sidan avdramatiserar myndighetsaspekten. Dock upplever de det som 

viktigt att dra en gräns mellan att vara personlig och privat. Majoriteten av socialsekreterarna 

ser det inte som ett problem att klienten kommer fram och pratar med dem på staden. 

Huruvida klienten kommer fram eller inte, menar en på det öppna kontoret, beror på hur 

socialsekreteraren är i sin yrkesroll. Ser klienten det som riskfritt att komma fram, är det ett 

tecken på att denne varit både personlig och tillmötesgående. En socialsekreterare som 

arbetar på det låsta kontoret menar dock att denne försöker att inte vara personlig. Detta ger 

negativa signaler och blir en misstolkning hos klienten och denne finner det svårt att börja 

diskutera ärenden med klienten på staden. Detta inträffar väldigt ofta och av den anledningen 

befinner sig personalen under lunchtid på arbetsplatsen. 

 

                                                 
110 Trost & Levin (1999) s 71 
111 Trost & Levin (1999) s 72 
112 Behnam (2008) s 1437 
113 Nilsson & Waldemarsson (2007) s 102 
114 Skau (2003) s 63 
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Sympatetisk introspektion, ett centralt begrepp inom den symboliska interaktionismen, 

framhäver betydelsen av att socialsekreterare har en stor empatisk förmåga för att kunna 

etablera en kontakt och åstadkomma en förändring hos klienten. 115  Genom att 

socialsekreteraren är personlig och reagerar, blir förändringsarbetet mer effektivt.116 På det 

öppna kontoret berättar socialsekreterarna för klienten om de upplever denne som obehaglig. 

En menar att denne kan bli förbannad och visa detta för klienten, att vissa människor kan 

behöva det och att detta också är möjligt om det finns en hållbar relation.  I ärenden som 

upplevs som svåra att hantera handläggs ärendet tillsammans med en kollega. Detta görs inte 

enbart utifrån säkerhetssynpunkt, utan också utifrån att kollegan kan ha en lugnande effekt i 

mötet. En poängterar att dennes humör och mående är ens verktyg och att det är svårt att 

alltid vara på topp. En annan belyser att socialsekreterarna inte är Stålmannen, utan de är 

bara människor. I den tidigare forskningen belyses vikten av att socialsekreteraren är 

medveten om och kan hantera sina egna känslor för att kunna bistå klienten med hjälp. Syftet 

är att sätta klientens situation i fokus.117 På det låsta kontoret säger en att det är svårt att dölja 

egna känslor. Denne upplever sig bli berörd, men anser att dessa känslor kan utnyttjas av 

klienten. En annan menar att denne gärna inte visar sina känslor på ett oprofessionellt sätt, 

ett förhållningssätt som kommer med tiden. Många framhäver betydelsen av att kunna prata 

med kollegor om vilka känslor som uppkommer samt vara medveten om vad som händer, 

eftersom det många gånger är frustration över klientens situation. Övervägande del inom de 

båda socialkontoren påpekar att de blir berörda, en av positiva förändringar.  

 

4.1.6 Kategori Motivation 

Samtliga socialsekreterare menar att mötet med klienten måste innefattas av respekt, men 

också en förmåga att hitta små betydelsefulla saker att bygga på. Inom den öppna 

verksamheten menar de att det är grundläggande att inte tappa tron på klienten, utan fortsätta 

etablera en kontakt och vara ihärdig. Den tidigare forskningen framhåller att ingen människa 

vill hamna i ett missbruk, då även de mest destruktiva och omotiverade individerna innehar 

en positiv kärna. 118  Valet av livssituation behöver inte vara medvetet, ett destruktivt 

levnadssätt kan istället vara en flyktväg från en outhärdlig verklighet. 119  Samtliga 

                                                 
115 Trost & Levin (1999) s 73, 18-19 
116 Skau (2003) s 63 
117 Holm (2001) s 43 
118 Revstedt (2007) s 20-22 
119 Revstedt (2007) s 34 
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socialsekreterare anser att klienten vill ha ett bra liv. Dock framhålls att många klienter inte 

är beredda att göra det som krävs för att förändra livssituationen. Revstedt menar att varje 

individ har ett ansvar för sin egen situation vad gäller förändring, vare sig denne är medveten 

om detta eller inte.120 Inom den låsta verksamheten anser socialsekreterarna att viljan till 

förändring ligger hos klienten, de kan endast erbjuda verktygen till en förbättring, där en 

använder sin makt i syfte att få klienten att förstå sin verklighet. En annan menar att viljan till 

förändring måste växa fram, men att detta i vissa fall kan ta tid. En tredje tycker det är viktigt 

att kunna berätta för klienten att denne inte verkar vilja förändra sin situation. 

 

Tidigare forskning belyser att Jaget inte är något statiskt utan förändras i interaktionen med 

andra människor. 121  För att kunna motivera en klient till förändring är det därför en 

förutsättning att tro på att mänskligt beteende är någonting föränderligt och inte statiskt.122 En 

tro på att allt är möjligt och att socialsekreteraren hittar nya tillvägagångssätt och inte ger upp 

trots motgångar.123 I denna studie anser samtliga att alla klienter är mottagliga för förändring. 

En på det låsta kontoret menar att detta kräver en hel del kunnande från behandlaren, men att 

det handlar om att se till de små förändringarna och fokusera på dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
120 Revstedt (2007) s 34 
121 Arnd-Caddigan & Pozzuto (2008) s 235-236 
122 Trost & Levin (1999) s 18-19 
123 Revstedt (2007) s 33 
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Kapitel 5  

 

5.1 Diskussion 

Här reflekteras kring vald metod, vilka fördelar och nackdelar som uppstått. Vidare följer en 

diskussion och reflektion kring uppsatsen, som avslutas med förslag till vidare studier.  

 

5.1.2 Metodologisk reflektion 

Den kvalitativa metoden genom intervjuer har varit en tillgång för att nå syftet med studien då 

respondenterna har delgivit sina upplevelser kring fenomenet interaktion. Gällande 

hermeneutiken som varit verktyget i tolkningsfasen har denna endast varit till fördel då vi fått 

möjlighet att läsa materialet upprepade gånger, på så sätt minimerades risken att gå miste om 

viktig information. Förförståelsen spelar en viktig roll i ansatsen och detta har tillsammans 

med den tidigare forskningen använts som underlag i intervju- och observationsguide. Vi har 

dock varit vaksamma på att inte våra egna uppfattningar speglas i studien. En reflektion 

gällande urvalet är att cheferna inom de båda verksamheterna har tillfrågat sina medarbetare 

om deltagande i vår studie. Detta kan vara en fara för studiens validitet då det finns risk att 

cheferna valt ut socialsekreterare som framställer verksamheten på ett fördelaktigt vis.  Dock 

kan vi inte se att detta har påverkat resultatet, men vill ändå göra läsaren uppmärksam.  

 

5.1.3 Avslutande diskussion 

Utformningen av socialkontoren 

Resultatet visade att socialsekreterarna på det öppna kontoret upplever att klienterna är 

positivt inställda till den borttagna receptionen och menade att detta avväpnar klienterna och 

gör det lättare för dem att uppsöka verksamheten. Samtliga socialsekreterare inom den låsta 

verksamheten ansåg att väntrummet inte var att se som positivt, men menade att detta ändå 

var en nödvändighet ur säkerhetssynpunkt. Vår förförståelse var att den borttagna 

receptionen på det öppna kontoret leder till ett bättre välkomnande för klienten, att denna 

inte känner frustration och stress över att komma till socialtjänsten.  

 

Den tidigare forskningen talar om att utformningen av verksamheten speglar hur denna ser 

på sig själv och klienten. Detta blev tydligt då det öppna kontoret valt att ta bort 

personalskylten på ena toaletten, och istället ha skylt för damer och herrar. Vi tolkar detta 

som att det öppna kontoret ser klienterna som vem som helst, att de inte gör någon skillnad 



 
41 

på om man är socialsekreterare eller klient. På det öppna kontoret är inredning och 

utformning, enligt vår mening, genomtänkt och vi kan tolka detta som att de är medvetna om 

hur viktigt detta är för att klienten ska känna sig trygg och bekväm. Detta blir också tydligt 

genom att de har gjort ett medvetet val att ha det på detta vis.  

 

På det låsta kontoret är inte receptionen bemannad på eftermiddagarna utan istället får 

klienten ringa på en porttelefon till enheten denne vill kontakta. Via porttelefonen får klienten 

reda på om någon har möjlighet att ta emot. Vi menar att detta leder till ytterligare distans 

och otillgänglighet från socialtjänstens sida, då klienten behöver ta sig igenom många hinder 

för att få kontakt. Vid jämförelsen med det öppna kontoret behöver klienten bara kliva in 

genom dörren för att få kontakt och ett besked ansikte mot ansikte om när socialsekreteraren 

kan ta emot.  

 

Bemötande 

Vår förförståelse var att interaktionen främjas på det öppna kontoret, då mötet mellan 

socialsekreterare och klient inte enbart styrs av fasta besöks- och telefontider. Vi menar att 

det kan vara viktigt som klient att känna att socialsekreteraren finns till hands och kan ta itu 

med de problem som uppstår akut, vilket kan leda till minskad frustration hos klienten. 

Resultatet visar att socialsekreterarna på det öppna kontoret upplevde att de kunde ta emot 

klienten när helst denne behövde. Det låsta kontoret hade inte samma uppfattning, utan där 

menade majoriteten av socialsekreterarna att arbetsbelastningen bidrog till att detta inte var 

möjligt. En socialsekreterare framhöll dock att denne inte har fasta telefontider eftersom 

klienten inte ska känna att socialsekreteraren är otillgänglig. Vi ställer oss frågande till om 

det låsta kontoret har större antal klienter än det öppna, eller om fallet är, som en av 

socialsekreterarna på det öppna kontoret menar, att hindren sitter inte i tiden utan hos dem 

själva. 

 

På det låsta kontoret menade en av socialsekreterarna att denne undvek att ge avslag ”face to 

face” då klienten kunde bli irriterad över beslutet. På det öppna kontoret menar däremot en 

att avslag ska kunna ges värdigt vilket är möjligt i en bra relation, syftet är att få klienten att 

förstå beslutet. Den tidigare forskningen poängterar att det ingår i den professionella 

hållningen att ge avslag och vi drar slutsatsen av socialsekreterarens agerande på det låsta 

kontoret handlar om att värna om den egna säkerheten. En upprörd klient är en farlig klient.  
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Vad gäller empatin skiljde sig förförståelsen oss forskare emellan. En av oss trodde att det 

låsta kontoret skulle använda sig av ett mer regelorienterat synsätt, det vill säga att de i första 

hand såg till regler och lagar och i andra hand till det känslomässiga engagemanget. 

Traditionellt låsta socialkontor sågs som en ”fyrkantig” organisation, där möjligheten till 

egna initiativ var begränsad. Den andre av oss trodde att alla socialsekreterare i denna studie 

skulle besitta ett empatiskt förhållningssätt, oberoende av vilken typ av socialkontor de var 

verksamma inom. Resultatet visade att i en jämförelse mellan kontoren finns inga skillnader 

gällande empati. Jämförs däremot socialsekreterarnas egna upplevelser gällande begreppet 

empati framkommer skillnader. En inom den låsta verksamheten menade att denne inte 

försöker vara personlig i relationen med klienten och håller sig på arbetsplatsen under 

lunchtid för att undvika samtal med klienter på staden. Förförståelsen om det 

regelorienterade synsättet kan därmed förkastas, dock kan en skillnad ses i personalens 

handlingsutrymme.  På det öppna kontoret fanns ingen funktionsindelning, utan alla har 

samma arbetsuppgifter. Dessutom har de hög delegation, vilket en av socialsekreterarna 

menar är väldigt ovanligt inom socialtjänsten. Vår uppfattning är att detta förhållningssätt är 

mer stimulerande för personalen och en mer tillfreds personal leder till ett bättre 

behandlingsresultat för klienten.  

 
Samtliga socialsekreterare var överens om att alla klienter är mottagliga för förändring. Det 

är vikigt att inte ge upp hoppet om klienten och bemöta denne med respekt. Vidare menar 

socialsekreterarna att viljan till förändring ligger hos klienten. Vår förförståelse var att det 

bör ligga i den professionella yrkesrollen att motivera klienten till en bättre livssituation och 

vi finner resultatet positivt.   

 

Säkerhet 

I sammanställningen av resultatet påvisades en ny kategori i form av säkerhet, då samtliga 

respondenter i denna studie på olika vis påtalade vikten av säkerhet. Socialsekreterarna på 

det låsta kontoret ansåg att frågan om säkerhet lett till att de valt att ha just en låst 

verksamhet. De var dock medvetna om vad väntrum och reception gav för signalerar till 

klienten. Vår förförståelse var att den befintliga receptionen med det skottsäkra glaset 

signalerar att klienten är farlig, någon som socialsekreterarna måste skyddas ifrån. Resultatet 

kan ej påvisa att mötet mellan socialsekreterare och klient skulle försvåras på grund av 

receptionen. På det öppna kontoret var anledningen till borttagandet av receptionen att de vill 

vara anträffbara för klienten. De påpekade själva att de fått kritik gällande säkerhet men 
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avfärdar denna genom argumentet att hot om våld inte förekommer mer ofta där än på något 

annat kontor. De säger också att deras förhållningssätt blir avväpnande för klienten. Detta 

skulle kunna styrka vår förförståelse om att ju mer skydd ett socialkontor använder, desto 

mer förstärks hotbilden. Utifrån begreppet definition av situation i den symboliska 

interaktionismen tolkas detta som att: om ett socialkontor definierar situationen som hotande 

kommer de agera utifrån att de är hotade vilket i sin tur signaleras till klienten. Kan klienten 

känna sig trygg när inte socialsekreteraren gör det? Resultatet visade också att 

socialsekreterarna på det låsta kontoret upplevde hög arbetsbelastning, något som det öppna 

kontoret inte upplevde. Då det låsta kontorets upplevelser skiljer sig från det öppna kontoret 

kan frågan ställas huruvida staden, där det låsta kontoret är beläget, i högre utsträckning är 

utsatt för brott och har fler antal människor som söker sig till socialtjänsten. Detta 

framkommer dock inte av studiens resultat. 

 

5.1.4 Reflektion 

Vi kan inte påvisa några tydliga skillnader mellan kontoren förutom verksamhetsmässigt. 

Dock infinner sig känslan genom atmosfären på de båda kontoren att det finns tydliga 

skillnader, det ligger i luften men är svårt att konkretisera. Vi har funderat på vad detta beror 

på och kommit fram till att det varit lämpligt att komplettera intervjuerna med observationer. 

Detta skulle kunna ha bidragit till en tydligare bild av hur socialsekreterarna interagerar med 

klienterna genom att vi hade fått se det med egna ögon. Frågan återstår att besvara om de gör 

som de säger. Syftet med studien var från början att utföra observationer gällande mötet 

mellan socialsekreterare och klient, men då ett av kontoren inte ville delta var detta inte 

möjligt att genomföra.  

 

5.2 Förslag till fortsatta studier 

Då denna studie utgår från socialsekreterarens upplevelse skulle det vara tänkvärt att också 

studera detta ämne utifrån ett klientperspektiv. Vad gäller bakgrunden till varför det öppna 

kontoret valt att använda sig av detta förhållningssätt väcks frågan kring vilka orsaker som 

kan tänkas ligga bakom de traditionella socialkontorens. Hur ser situationen ut i jämförelse 

med andra länder i Norden, Europa och resten av världen? I diskussionen förs ett resonemang 

kring hur brottsstatistik och antal klienter per år kan tänkas ha betydelse för 

socialsekreterarnas utsatthet vad gäller våld. Vidare studier inom detta område är därför av 

intresse. Syftet med denna studie är inte att generalisera, dock skulle en utökning i form av 
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fler antal socialkontor vara önskvärt att studera. Detta för att få en tydligare bild över 

situationen. Gällande säkerhet skulle det vara tänkbart att studera hur ledningens syn på 

säkerhet avspeglas i socialsekreterares syn på detta. 
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7.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetet här? 

Hur kom det sig att du blev socialsekreterare? 

Hur trivs du med ditt arbete? 

Har du vetskap om varför ni har en öppen/låst verksamhet?  

- Positivt/negativt? 

Interaktion 
Kan du beskriva ett möte med en klient?  

Vad kännetecknar ett positivt/negativt bemötande enligt dig? 

Har ditt bemötande gentemot klienterna förändrats under dina år som socialsekreterare? 

Hur bygger du upp en relation till klienten? 

Upplever du att du har möjlighet att träffa klienten närhelst den behöver?  

- Vilka fördelar/nackdelar finns med detta? 

Hur tror du att klienterna upplever väntrummet/samtalsrummet? 

Utifrån begreppet makt, hur förhåller du dig till detta gentemot klienten 

 
Empati 
Gällande förståelsen för klienten, vilka möjligheter/svårigheter finner du med detta? 

Hur personlig anser du att du är i relation till klienten? 

- Möjligheter/svårigheter? 

Hur hanterar du dina egna känslor, vad gäller klientens livssituation? 

Upplever du att du ofta blir berörd av klientens situation? 

 
Motivation 
Hur bemöter du en klient som inte är mottaglig för förändring av sin livssituation? 

- Anser du att alla människor är mottagliga för förändring? 

 

Övrigt 
Vill du tillägga någonting? 
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7.2 Bilaga 2 

Observationsguide 
 
Hur ser väntrummet ut? 

Hur ser samtalsrummet ut? 

Hur klär sig socialsekreteraren?  
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7.3 Bilaga 3 

Information 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Missbrukarvårdsprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna, 
som genomför vårt examensarbete i sociologi C. Syftet med denna studie är att belysa likheter 
och skillnader gällande interaktionen mellan socialsekreterare och klient på ett låst respektive 
öppet socialkontor, där socialsekreterarens upplevelse står i fokus.  
 
Begreppsdefinition 
I vår studie kommer vi använda oss av begreppen ”låst” och ”öppet” socialkontor, för att 
särskilja verksamheterna åt och göra studien mer överskådlig. Med ”låst” verksamhet menar 
vi det förhållningssätt många av socialkontoren i Sverige använder sig av: det finns en 
reception och mötet mellan socialarbetare och klient styrs av besökstider och många av de 
korridorer och rum som finns inom verksamheten är låsta och klienten inte har tillträde till 
dessa utrymmen. Definitionen av den ”öppna” verksamheten kan beskrivas med att 
receptionen är borttagen, mötet är inte enbart styrt av besökstider, då klienten kan söka upp 
verksamheten och socialarbetaren tar emot denne i mån av tid.  
 
Ni kommer att få besvara ett antal intervjufrågor och intervjutillfället kommer att vara ca 60 
min och genomföras individuellt. Intervjuerna kommer att bandas, då vi inte vill riskera att 
viktig information förbises och vi kommer att vid behov göra kompletterande intervjuer via 
mail- eller telefonkontakt. Alla deltagare i studien ges möjlighet att ta del av slutresultatet.  
 
Etiska principer 
Informationskravet: vi informerar vad studien ska handla om, att deltagandet i studien är 
frivilligt och kan närsom avbrytas. 
 
Samtyckeskravet: de uppgifter vi samlar in görs utifrån deltagarens samtycke. 
 
Konfidentialitetskravet: alla uppgifter som lämnas kommer att skyddas, anonymiteten 
kommer att säkras. 
 
Nyttjandekravet: de uppgifter som lämnas kommer enbart att användas som underlag för 
denna studie.124 
  
Tack för Ert deltagande! 
 

                                                 
124 http://www.vetenskapsradet.se 
 


