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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur klienter som har eller har haft en 

alkohol- och/eller drogproblematik upplever bemötandet på socialkontoret. För att få svar på 

syftet undersöktes klienters upplevelser av bemötandet vid sitt första möte och under fortsatta 

möten. Även faktorer som påverkar bemötandet positivt eller negativt samt hur de skulle vilja 

bli bemötta undersöktes. För att få svar på syftet gjordes åtta semistrukturerade intervjuer med 

respondenter från en öppenvårdsmottagning i en liten ort i Mellansverige. Teorier som 

använts vid tolkningen av resultatet var makt och interaktionistiskt perspektiv. Makten på 

socialkontoret är ojämnt fördelad till handläggarens fördel, det är viktigt att makten används 

enligt socialtjänstens riklinjer för att inte kränka klienten. Bemötandet uppstår i interaktionen 

mellan människor, och det är viktigt att kommunikationen mellan handläggare och klient 

fungerar för att inte missförstånd ska uppstå. Resultatet visade att det som var viktigt för ett 

bra bemötande var att respondenterna blev lyssnade på, att det fanns ett ömsesidigt förtroende 

mellan klient och handläggare och att de blev respekterade. Det som kunde påverka 

bemötandet negativt var misstro från handläggaren, brister i professionaliteten och klientens 

egen attityd. De flesta var dock i stort sett nöjda med bemötandet på socialkontoret. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine how clients who have or have previously had a drug- 

and/or alcohol addiction experienced interchanges with social workers. In this study, eight 

semi-structured interviews were made with respondents from an out-patient clinic in a small 

town in Sweden. Questions were asked regarding clients’ experience of the social workers' 

attitudes during the initial meeting as well as all continuing meetings. Other possible variables 

that affected the interchanges, either positively or negatively, including how the clients 

wanted to be treated, were also explored. Theories used in the interpretation of the results 

were power and an interactional perspective. The power at the social bureau is unevenly 

dispensed in favor of the social worker and they should use that power in a non-offending 

way. Good communication is essential to avoid misconceptions and to make the interaction 

work well between social workers and clients. The results showed that concepts such as being 

listened to, mutual trust between client and social worker, and that the clients felt respected, 

were all important. Aspects that had a negative effect were mistrust from the social worker, 

lack in professionalism as well as the clients’ attitudes. Most respondents were satisfied with 

the way they were being treated. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 

Socialt arbete kallades under 1800-talet för exempelvis fattigvårdsarbete, räddningsarbete 

eller barmhärtighetsarbete och de som tog emot hjälp ansågs vara en belastning för samhället 

(Meeuwisse & Swärd, 2007). Under 1930–40-talen förändrades bostads- och familjepolitiken 

men synen på socialhjälpstagare var fortfarande oförändrad (Denvall, Munther & Trunnerup, 

1999). Innan SoL (Socialtjänstlagen) kom markerade samhället tydligt sitt ogillande mot 

personer som hade sociala problem. När Socialtjänstlagen sedan introducerades i Sverige, år 

1982, förändrades detta tankesätt och nu ansågs klienten själv vara experten, både på sig själv 

och på sina problem och helhetssynen var en viktig del i det sociala arbetet (Meeuwisse & 

Swärd, 2007).  

 

I Socialtjänstlagens portalparagraf står det bland annat att: Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap 1§). Att möta andra 

människor är någonting de flesta av oss gör dagligen, både i vårt yrkesliv och i det privata 

livet. När människor möts som privatpersoner är det ofta på ganska lika villkor. På ett 

socialkontor däremot finns maktaspekten alltid med och det är viktigt att hålla i minnet att 

socialsekreteraren alltid har den största makten i relationen mellan socialsekreterare och 

klient, det spelar ingen roll hur bra bemötandet och relationen dem emellan är (Billquist, 

1999). Då denna maktobalans alltid finns närvarande i mötet är det av yttersta vikt att 

socialsekreteraren tänker på detta och ser till att klienten känner sig sedd och respekterad 

(Hall, 2001). Enligt Billquist (1999) känner många som ringer till socialbyrån skuld och skam 

redan innan de har blivit klienter, de är oroliga för hur de kommer att bli bemötta av 

socialsekreteraren. Att få ett personligt och bra bemötande kan ta bort en stor del av den oro 

och ängslan som personen kan ha inför sitt besök på socialkontoret (Billquist, 1999). Känner 

individen att denne blir bemött med misstro utlöser det missmod, men känner den däremot att 

den blir bemött med tillit utlöser det glädje (Flindt Pedersen, 1994). I en av våra grundlagar 

står det: … den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans frihet och värdighet…(Regeringsformen 1 kap 2§). De 

människor som av olika anledningar besöker socialtjänsten kan redan när de kliver igenom 

dörrarna till socialkontoret känna sig i underläge då det är de som behöver hjälp.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur klienter som har eller har haft en alkohol- 

och/eller drogproblematik upplever att de blir bemötta på socialkontoret. Denna studie har 

planerats i samarbete med en socialtjänst i en mindre ort i Mellansverige. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats:  

1. Hur upplevde klienterna det första mötet med socialkontoret? 

2. Hur upplever klienterna bemötandet under ett pågående ärende? 

3. Vad är det som gör att klienterna upplever att bemötandet varit bra eller mindre bra?  

4. Hur skulle klienterna vilja bli bemötta på socialkontoret? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 

Bemötande definieras i Nordstedts stora svenska ordbok (1986) som: uppträda (på visst sätt) 

mot någon: ~ någon med respekt/förakt. Detta arbete fokuserar på det professionella 

bemötandet, socialsekreterarens bemötande gentemot klienten genom ärendegången. 

Bemötandet beskrivs utifrån klientens upplevelser av mötet, exempelvis om klienterna känner 

att de blir bemötta med respekt. Holm (2002) säger att respekt, uppmärksamhet, omtanke och 

empati gentemot klienten och mobiliseringen av hjälparens professionella kunskap är alla 

delar av den professionellas attityd/bemötande, medan att sätta samma krav på klienten är helt 

psykologiskt fel med hänseende till klientens utsatta roll som en individ i behov av hjälp. 
 

Definitionen i föreliggande studie av att vara klient är när en individ befinner sig i en 

beroendeställning till en organisation som individen inte har något inflytande över. Alla 

respondenter i denna studie har eller har haft en missbruksproblematik med droger och/eller 

alkohol. Inom socialt arbete är klienten degraderad till en position som mer eller mindre 

innebär underordning. Klienten är inte och kan inte vara uppdragsgivaren då socialarbetaren, 

som är motparten, regleras och styrs av de institutionella ramar och lagar som finns och måste 

följa dessa. Till skillnad från klienter hos till exempel en advokat kan klienter inom socialt 

arbete sällan välja mellan olika alternativ, de har heller inte valmöjligheten att vända sig 

någon annanstans för att få hjälp om de inte skulle vara nöjda med den hjälp de får 

(Meeuwisee & Swärd, 2007). Att bli klient är en stor förändring i en människas liv. Individen 

går från att vara ett subjekt till ett objekt, han/hon har inte längre full beslutanderätt över sitt 

liv utan är i händerna på ”hjälpapparaten”. Privatlivet är inte längre privat, de professionella 

har tillgång till stora delar av ens liv för att kunna utreda/hjälpa klienten. Det finns då en risk 

att klienterna känner sig som ett fall i mängden (Skau, 2007).  

1.4  Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel redovisas tidigare forskning inom området i kapitel två. I kapitel 

tre framförs de teorier som kommer att användas i analysen av det empiriska materialet och 

kapitel fyra tar upp de metodologiska aspekterna. Resultat och analys redovisas i kapitel fem 

vilket följs av en slutdiskussion i kapitel sex. 

 

2 Tidigare forskning  
 

Det har varit svårt att hitta studier som direkt berör det ämne denna studie avser. Många 

studier som har påträffats utgår från de professionellas perspektiv, i vissa fall har skådespelare 

använts som klienter och därigenom anser de att klientperspektivet har kommit fram. I andra 

studier har intervjuaren frågat de professionella hur de tror att klienten upplever sin situation. 

En annan svårighet har varit att finna studier om bemötande på engelska då det inte finns 

någon bra översättning på ordet bemötande. Det ord som ligger närmast är attitudes vilket 

många gånger syftar till de professionellas attityder istället för hur de bemöter klienter. Enligt 

Hall (2001) finns det inte så mycket forskning om bemötande utifrån klientens perspektiv, 

hon säger dock att bemötandet påverkas av de professionellas attityder. Därför har det, 

förutom studier utifrån klienters perspektiv, även tagits med tidigare forskning som handlar 

om de professionellas attityder rörande socialt arbete och sociala problem.  
  

Hall (2001) har gjort en studie med syftet att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom 

ett möte mellan en handläggare på försäkringskassan och de som är försäkrade. De 

frågeställningar som Hall har använt är hur handläggarna förhåller sig till 
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bemötandeproblematiken, vad det är som gör att de försäkrade upplever att bemötandet varit 

bra eller mindre bra i de konkreta mötena med sina handläggare samt vad som skapar tillit i 

ett specifikt ärende. För att fånga bemötandeproblematiken valde Hall (2001) att intervjua 

handläggarna och de försäkrade, även chefer på olika nivåer på försäkringskassan. Grunden 

för intervjun bestod i första delen av intervjuer med en handläggare och sedan en försäkrad 

om upplevelsen av samma möte. Intervjuerna har varit öppna samtal och de intervjuade har 

fått tala relativt fritt. Sammanlagt gjordes 24 intervjuer fördelat på 12 handläggare, tre chefer 

och nio försäkrade. Resultatet från Halls (2001) studie var att majoriteten av de möten hon 

studerade karaktäriserades som goda eftersom både handläggaren och klienten var nöjda. Med 

det är det inte sagt att alla möten har en sådan positiv utgång, men det säger att det finns 

möten som faktiskt fungerar. Det som karaktäriserar de möten som inte fungerar är att den 

byråkratiska sidan blir starkare hos handläggaren än den professionella sidan. Klientens 

upplevelse blir då att de inte ses som hela människor utan blir just klienter. De möten som 

uppfattades som positiva hade inte alltid utgången att klienten fick ett positivt besked utan det 

som den positiva uppfattningen grundades på var att klienten hade känt sig respekterad, viktig 

och sedd. Relationen mellan professionell och klient kändes mer mänsklig än formell och det 

viktigaste av allt var att klienten upplevde att handläggaren litade på dem och det som de 

berättade. Med utgångspunkt i sin studie anser Hall (2001) att det finns tre viktiga saker att 

tänka på utifrån handläggarens sida: att man förstår vad ett gott bemötande innebär, att man är 

villig att ge ut ett sådant bemötande och att man faktiskt kan ge ut det bemötandet. Det Hall 

(2001) menar är att även om handläggaren får gå på kurser om bemötande så gör det ingen 

skillnad om inte personen vill lära sig ett bra bemötande.  

 

Även Holm (2002) har gjort en studie om vikten av ett gott bemötande. Hon undersökte 

dessutom utbildningens vikt för ett bra bemötande. En del av hennes syfte var att klargöra 

några synvinklar angående bemötande av klienter när det gäller empati och professionella 

attityder. Holm (2002) säger att en professionell attityd eller ett professionellt bemötande är 

här definierat som en ambition att bli vägledd i ens egen yrkesroll genom vad som är 

fördelaktigt för klienten och genom det som uppfyller hans eller hennes behov, inte utifrån 

vad den professionelles egna behov, känslor eller impulser. Detta medför två specifika krav, 

det första är att acceptera att relationen till klienten inte är jämbördig eller ömsesidig. 

Ansvaret för ett bra bemötande ligger alltid hos de professionella. Det går inte att ställa dessa 

krav på klienten då det är de som är i behov av hjälp. Det andra kravet på den professionelle 

är självkännedom. Det är bara när professionella är medvetna om sina känslor och behov som 

de har möjlighet att kontrollera dem och medvetet bestämma hur man ska handskas med dem 

så att de inte kommer upp i kontakten med klienten och i övervägandena omkring denne. En 

professionell attityd/bemötande kräver att hjälparen överger sina egna behov i syfte att ge 

klienten prioritet. Holm (2002) observerade 110 socialarbetare med olika inriktning som 

arbetade med LVM-klienter (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) på två olika SIS-

institutioner (Statens institutionsstyrelse), en tredjedel av dessa hade utbildning som 

socialarbetare. Socialarbetarna blev filmade tillsammans med en simulerad klient där fokus 

låg på att observera klientens reaktioner och uttalanden. Klienten gjorde uttalanden som 

socialsekreteraren sedan skulle svara på skriftligt och utifrån dessa svar drogs slutsatser. Holm 

fann att den grupp av socialarbetare som hade mest professionella svar och var mest 

empatiska var de med medicinsk inriktning, sedan kom frivårdsinspektörerna. Socialarbetarna 

med kort utbildning hade ett mera moraliserande förhållningsätt gentemot de med längre 

utbildning. En reflektion Holm (2002) gjorde utifrån sin studie var att professionell träning 

och utbildning hjälper till att skapa ett professionellt bemötande som inkluderar empatisk 

kommunikation. Utbildning ger också en yrkesidentitet som gör det lättare att prioritera 

klienten utan att förlora status. Resultaten från studien är samstämmiga med andra studier på 
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området som visar på att nivån av empati är högre hos professionella med längre utbildning i 

jämförelse med professionella med kort utbildning. 
 

Eriksson (1999) fick i uppgift att skapa en modell för att kunna granska socialt arbete utifrån 

klientens synvinkel och sedan pröva den. Utifrån denna uppgift gjorde hon en rapport där 

både modellen och resultatet från undersökningen redovisades. Frågeställningen var: Hur kan 

man utforma ett instrument för att externt granska kvalitet ur klientperspektiv av 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg, som kan fungera som underlag för socialtjänstens 

och dess anställdas eget reflekterande och utveckling av sitt arbete? Till sin datainsamling 

samlade de in dokument om målsättningar, planer, genomförd verksamhet på de olika 

socialtjänsterna. De intervjuade även politiker, ledning, klienter och socialsekreterare. I 

resultatet visade det sig att en spontan reaktion hos de flesta klienter var att det kändes svårt 

och negativt att vara beroende av socialtjänsten. De flesta ansåg att deras beroende av 

socialtjänsten var tillfälligt och att de hade ett mål om att de en dag ska slippa den kontakten. 

De uppfattade inte sitt möte med socialtjänsten som ett möte med en organisation eller 

myndighet utan som ett möte med en individuell socialsekreterare, som har en möjlighet att 

förstå eller inte förstå dem. Tilliten beskrevs som mycket viktig och känslig då den 

hjälpsökande helt plötsligt kunde känna sig misstrodd och ifrågasatt. Flera intervjuade 

beskrev utsatta lägen som de inte kunnat hantera själva och då måste socialarbetaren komma 

nära klienten och en tillitsfull kontakt måste skapas dem emellan. Någon beskrev bemötandet 

som bestämt av en byråkratisk stil med en ömsesidig misstro i botten. Många upplevde sig 

också hörda och respekterade. Men det fanns också de som kände sig ifrågasatta och som 

upplevde att de hela tiden kontrollerades. De upplevde också att de blev misstrodda och att de 

behövde agera taktiskt och framhäva sig själva för att få bistånd.  
 

Även Fischer och Neale (2008) utgår från både klienternas och de professionellas perspektiv. 

Syftet med studien var att undersöka vilka problem som kan uppstå när socialsekreterarna 

försöker involvera drogmissbrukare i beslut rörande sin egen behandling. De har använt sig av 

semistrukturerade intervjuer med både klienter och socialarbetare. För att se om klienterna 

förändrade sina åsikter och erfarenheter över tid intervjuades dessa ytterligare en gång efter 

tre månader. Antalet klienter som intervjuades vid det första tillfället var 79 stycken, 59 av 

dessa kunde sökas upp och intervjuas en andra gång. Urvalet av socialsekreterare som 

intervjuades baserades på om de hade en klient som ingick i samma studie, och eftersom flera 

klienter kan ha samma socialsekreterare blev antalet socialsekreterare som intervjuades färre, 

49 stycken. Intervjufrågorna till klienterna handlade om i vilken utsträckning de kände att de 

kunde vara med och påverka, både nuvarande och tidigare behandlingar. Resultatet visade att 

de svårigheter som kan uppstå kan bero på olika saker, bland annat de professionellas 

attityder. Att de ansåg sig vara den som sitter inne med all kunskap och därmed är experten, 

även klienterna kan ha den uppfattningen. En annan faktor som kan bidra till svårigheter att få 

klienterna delaktiga är att socialarbetaren misstror klienten, att denne manipulerar och 

försöker lura sig till den behandling/hjälp som han/hon vill ha. 
 

McLaughlin, McKenna, Leslie, Robinson och Moore (2006) har gjort en studie med syftet att 

undersöka vilken uppfattning hälso- och sjukvårdspersonal samt socialarbetare i Nordirland 

har av personer som använder illegala droger. Till skillnad från Fischer och Neale (2008) har 

dessa författare endast undersökt de professionellas attityder. Intervjuer gjordes med 35 

personer, både sjukvårdspersonal och socialarbetare. De som deltog hade liten eller ingen 

utbildning inom missbruksområdet, de hade liten erfarenhet utav att hjälpa och vårda klienter 

som använde illegala droger. Studien visade att många av de professionella som deltog hade 

en negativ syn på de människor som använder illegala droger, det var de som hade liten eller 
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ingen utbildning och erfarenhet inom området. En del sa även att de skulle neka ett 

erbjudande om att få utbildning på det här området bara för att slippa arbeta med den typen av 

klienter. Det var dock en liten grupp professionella som uttryckte sig positivt angående dessa 

klienter och som ansåg sig vilja arbeta med dem. De flesta av de professionella ansåg att 

specialister inom området var de som borde arbeta med den här typen av klienter och ville 

inte själva vara delaktiga i arbetet även om specialister var med. Majoriteten av de som deltog 

i studien verkade vara oförmögna eller ovilliga att empatisera med människor som använder 

illegala droger.  

 

Puide (1985) har i sin rapport undersökt hur socialtjänstlagens intentioner kan förverkligas i 

praktiken, samt jämföra socialvårdspraxis vid de olika kontoren. Hon intervjuade 651 klienter 

som besökte Individ och familjeomsorgen på fyra socialkontor i städer av olika storlek, en 

storstad, en förort, en mellanstor stad samt en glesbygdskommun. Alla intervjuer 

genomfördes under tre veckors tid 1983. Klienterna som intervjuades var de som hade avtalat 

ett möte med en socialsekreterare eller som kom förbi och fick tillfälle att ha ett oplanerat 

möte, ingen av respondenterna visste i förväg att de skulle bli intervjuade utan fick en 

förfrågan efter mötet med socialsekreteraren. Intervjuerna var strukturerade och de flesta av 

frågorna hade fasta svarsalternativ, det fanns även ett fåtal öppna frågor. De flesta av 

respondenterna var klienter som hade ekonomiskt bistånd, knappt tio procent vardera av det 

totala antalet respondenter besökte socialkontoret på grund av missbruksproblem eller 

familjeproblem. Alla svar matades in i ett dataprogram, SAS, där de bearbetades. Resultaten 

visade på att de flesta klienterna var nöjda med samarbetet socialtjänsten och dem emellan. 

Majoriteten ansåg att de kunde framföra sina önskemål till socialsekreteraren, detta trots att 

endast hälften av dem fick som de ville var de flesta nöjda med den biten. Den klientgrupp 

som var mest nöjd var de som fick ekonomiskt bistånd, klienter som var i kontakt med 

socialtjänsten på grund av missbruk eller barnavårdande insatser var generellt mindre nöjda. 

Den del i socialtjänstlagen som är bäst tillämpad i praktiken är helhetssynen. När det gäller 

bemötandet, sett ur klientens perspektiv, visade resultaten att de flesta var nöjda med sin 

kontakt med socialtjänsten. Cirka 70 % av alla klienter i undersökningen trodde att 

omgivningen har negativa uppfattningar om de som går till socialtjänsten och får någon form 

av bistånd, att det beror på individuella faktorer såsom att det är självförvållat eller att det 

beror på missbruksproblem.  

 

I en SOU-rapport (2007:2) gällande socialbidragstagares väg till arbete ingår ett kapitel 

avseende den enskildes syn på stödet. Detta kapitel innehåller en sammanfattning av 23 

intervjustudier gjorda år 2000 och framåt avseende klienters syn och upplevelser av 

bemötandet inom bland annat socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Syftet med detta kapitel 

var att sammanfatta dessa studier och att se om det gick att ta fram några gemensamma 

faktorer gällande mötet klient och professionell. De flesta respondenter i dessa 

undersökningar hade negativa känslor inför socialtjänstens och deras beteende. De kände att 

de behövde förhandla sig till hjälpen ur ett underläge och framställa sig som en som behöver 

hjälp. Enligt dessa respondenter kunde det leda till att de var oärliga och överdriva sitt behov 

av hjälp för att få den hjälp de kände att de behövde. Resultatet visade bland annat att 

klienterna kände av maktobalansen som finns i dessa relationer, till exempel genom att de 

professionella använde sig av en språkkod som inte klienterna var vana med, men även på 

grund av att de är beroende av den professionelle och att han/hon hänvisar till bestämmelser 

som klienten många gånger inte vet så mycket om. Många av respondenterna kände sig 

därmed i underläge och de kände sig dessutom misstänkliggjorda. Känslan av att vara ett 

”socialfall” påtalades ofta i dessa studier och de flesta klienterna kände skam och maktlöshet 

när de tvingades söka hjälp på socialtjänsten, detta oberoende av hur bemötandet blir. När det 
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gäller personer som fick ekonomiskt bistånd var deras uppfattning om socialtjänstens 

bemötande avhängigt biståndsbeslutet. Fick de ett positivt svar ansågs bemötandet vara bra 

och tvärtom. I SOU-rapporten (2007:2) var vikten av ett bra bemötande ett återkommande 

ämne vid intervjuerna, respondenterna tyckte att det var viktigt med ett personligt bemötande, 

de ville bli sedda som individer och att den professionelle skulle se mer till den enskilde. 

Knappt hälften kände sig kränkta av de frågor som socialsekreteraren ställde. Trots många 

negativa kommentarer kände många respondenter stort förtroende för sina handläggare. De 

tyckte att det är viktigt med kontinuitet och att det var jobbigt att byta handläggare. Ofta var 

kritiken som riktas mot socialtjänsten en kritik av systemet i sig och inte mot enskilda 

socialsekreterare.  

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Både SOU-rapporten (2007:2) och Halls (2001) studie passar föreliggande studie mycket bra 

då samma perspektiv har valts, det vill säga bemötandet ur ett klientperspektiv. Hall (2001) 

har utfört sin undersökning hos försäkringskassans klienter istället för socialtjänstens klienter 

som i föreliggande studie. Detta är av mindre betydelse då bemötandet alltid är viktigt och 

klienterna befinner sig i underläge hos båda myndigheterna. Holms (2002) studie handlar 

även den om bemötandet men till skillnad från ovanstående studie används här simulerade 

klienter som gör uttalanden som sedan socialarbetarna ska svara på. Utifrån dessa svar drar 

Holm (2002) slutsatser om att professionell träning ger mindre moraliserande socialarbetare. 

Denna studie togs med då den visar att utbildning bör ge högre nivå av empati hos de 

professionella och då socialarbetare i stor utsträckning har en akademisk utbildning finns det 

goda chanser att bemötandet är bra inom socialtjänsten. I den tredje studien som tagits med 

(Eriksson, 1999) intervjuades både klienter, socialarbetare och andra berörda. Resultatet 

visade att klienterna kände obehag inför att besöka socialtjänsten, trots detta kände flertalet att 

mötet med socialsekreteraren kändes personligt. En del klienter kände sig respekterade och 

andra kände sig ifrågasatta. Även denna undersökning känns relevant för föreliggande studie 

då det är klienternas åsikter som ska komma fram. Fischer och Neale (2008) undersökte 

problem som kan uppstå när klienter ska göras delaktiga i beslut rörande deras egen 

behandling. Även här intervjuades både klienter och socialarbetare och det kom fram att 

klienterna i vissa fall kan känna sig i underläge då de anser att socialarbetaren är experten. 

Ytterligare en faktor som påverkar relationen mellan socialarbetare och klient är den misstro 

som båda parter kan känna av, att klienten skulle manipulera socialarbetaren för att få som 

han/hon vill. Detta problem kan nog finnas på alla socialkontor och kan påverka bemötandet i 

stor utsträckning. McLaughlin, Leslie, Robinson, Moore (2006) har studerat de 

professionellas attityder till illegala droger. Det var personer med liten eller ingen utbildning 

inom missbruksområdet som intervjuades och de flesta hade en negativ inställning till de 

människor som använder illegala droger. Denna undersökning togs med då socialarbetarnas 

attityder speglar deras bemötande när de träffar sina klienter.  Puides (1985) rapport om hur 

socialtjänstlagen används i praktiken visade att de flesta klienter var nöjda med bemötandet på 

socialtjänsten, med vissa undantag. Även denna studie känns relevant för föreliggande studie 

då den belyser klienten tankar och åsikter. 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Resultatet kommer att analyseras utifrån makt- och interaktionistiskt perspektiv. Dessa teorier 

är relevanta då interaktionen mellan handläggare och klient är avgörande för hur bemötandet 

blir. Även makt spelar en stor roll då det i de flesta relationer finns olika maktaspekter att ta 
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hänsyn till, speciellt i relationen mellan klient och personal där makten alltid är ojämnt 

fördelad. 

3.1 Makt 
 

Begreppet makt finns både i frivilliga och ofrivilliga relationer och kan ha till syfte att både 

hjälpa och skada. Det finns ofta en negativ klang i samband med begreppet makt vilket 

förstärks när den ena parten är svagare än den andra, exempelvis inom socialtjänsten. 

Socialsekreterarnas makt kan uppfattas negativ av klienten fast intentionerna är goda. I och 

med att socialtjänstens verksamhet till stor del bygger på lagar går det inte att komma ifrån 

den ojämna fördelningen av makt mellan klient och professionell. Vissa klienter kommer 

ofrivilligt i kontakt med socialtjänsten medan andra frivilligt tar kontakt på grund av olika 

omständigheter. Frivilligheten är många gånger inte frivillig i ordets bemärkelse utan det kan 

finnas orsaker bakom som tvingar dem att ta kontakt, till exempel om det finns behov av 

ekonomisk hjälp kan sista utvägen vara att uppsöka socialtjänsten. Även de klienter som 

kommer frivilligt måste dock underkasta sig socialtjänstens makt (Skau, 2007).    

 

Det finns olika definitioner av begreppet makt. Det som brukar betonas vid en definition är 

delvis själva handlingen, det som blir maktutövningen, men också förmågan, alltså tillgången 

till maktresurser. Det som brukar ses som maktutövning är möjligheten att kunna få igenom 

sin egen vilja i en social relation, även om den skulle gå emot motpartens vilja eller intresse. 

Det som bestämmer hur mycket makt man har att utöva är tillgången på maktresurser. Inom 

det sociala arbetet kan maktresurser vara till exempel tvångsmedel, rättigheten att fatta beslut 

för eller mot behandling och möjligheten att bevilja ekonomiska bidrag. Effekten av makten 

kan vara både positiv och negativ, många gånger är grundtanken positiv men den kan få en 

negativ effekt på den som utsätts för makten om den som har tillgång till maktresurserna 

använder dem på ett felaktigt sätt (Swärd & Starrin, 2006). Som det är sagt tidigare kan makt 

som begrepp definieras på många olika sätt, Skau (2007) har citerat Webers definition enligt 

följande: … möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av 

motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på (Skau, 2007 s. 36). Skaus (2007) tolkning av 

detta citat är att makten existerar utan att den behöver utövas, makten ligger i möjligheten att 

få sin vilja igenom, det visar på att övertaget finns där utan att för den skull utövas. På 

socialkontoret har handläggarna makten att göra avdrag eller helt neka ekonomiskt bistånd till 

en klient om denne inte har uppfyllt de krav handläggaren ställt. Även om handläggarna aldrig 

drar av några pengar så har de ändå makten att göra det.  

 

Foucault (1980) har uttryckt sig såhär gällande hans syn på makten som något relationellt: … 

något som inte förvärvas, avhändas eller delas… makt utövas från oräkneliga håll och i ett 

växelspel av ojämlika och rörliga relationer. Han säger vidare att makten kommer underifrån; 

det vill säga att det inte finns en binär och genomgående motsättning mellan härskare och 

behärskade som något grundläggande för maktrelationerna (Foucault, 1980, s. 119-121). 

Franzén (2005) har tolkat Foucaults definition på relationell makt och menar att makt är något 

vi kan hitta i alla slags relationer. Maktbegreppet blir ett relationsbegrepp som utgår från 

individernas vilja och åsikt och det är först där som makten existerar. Maktrelationer utövas 

och omformas ständigt, de utövas inte bara i ett växelspel uppåt och nedåt utan kan förflyttas 

från en människa till en annan vid olika situationer beroende på bland annat kontexten. 

Klienten som i relationen till handläggaren på socialkontoret är i en underlägsen maktposition 

kan i nästa stund vara den som har makten om till exempel handläggaren uppsöker en läkare 

som visar sig vara dennes klient. Swärd och Starrin (2006) menar att makt inte är något som 
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bara socialarbetaren kan använda sig av i vissa situationer utan alla parterna i relationen klient 

– professionell använder sig av makt, blir utsatt för den och utövar även motstånd till den.  

 

Foucault (1983) skriver om ett begrepp som han kallar pastoralmakt. Det kommer ifrån den 

gammalkristna traditionen där prästen/kyrkoherden var den som hade ansvar och makt över 

sin församling. Målet med den tidens maktutövning var att säkra de troendes frälsning i livet 

efter detta och för att prästen skulle kunna garantera något sådant var de tvungna att ha total 

kontroll över församlingen och över de enskilda individerna. Kyrkan behövde känna till 

individens innersta hela jordelivet igenom för att kunna ta ett sådant ansvar. Pastoralmakten 

handlade inte om kontroll utan om att kunna hjälpa individen och prästen behövde vara 

beredd på att vid behov offra allt, till och med livet, för sin församling. Järvinen (2002) har 

kopplat detta begrepp pastoralmakt till socialt arbete. Hon menar att kyrkan inte har samma 

sorts makt i ett modernt samhälle, men pastoralmakten har levt vidare i form av 

välfärdsstatens institutioner som har tagit över ansvaret att vara hjälpande, vårdande och 

kontrollerande. Pastoralmakten går att känneteckna på olika sätt i ett modernt samhälle, bland 

annat genom att målet för maktutövningen har ändrats från att frälsa individen till ett liv efter 

döden till att ge dem en typ av frälsning i det här livet istället. Innebörden av frälsning i detta 

sammanhang har blivit välmående, hälsa, trygghet, livskvalitet och säkerhet. Det är nu heller 

inte längre bara präster som står för att utöva denna makt utan även andra professioner, till 

exempel domare, poliser, läkare, sjuksköterskor, psykologer och socialarbetare, ser detta som 

sin uppgift. Den ursprungliga funktionen av att hjälpa/kontrollera församlingen och individen 

finns fortfarande kvar, men det gäller inte längre bara församlingen utan hela befolkningen. 

Denna makt bygger på att analysera och utforska individen med fokus på dennes svagheter, 

problem och tillkortakommanden. Det är svårt för individen att försvara sig mot denna makt 

då den framträder både positiv och produktiv. I det moderna samhället framstår 

pastoralmakten som ”det goda livet” och då bör man inte som klient välja bort det, de flesta 

väljer att utan motstånd delta i sin egen disciplinering.  

 

Skau (2007) skriver att det många gånger är just lagarna som ger socialarbetarna makt över 

klienterna. Men lagarna ger egentligen inte bara makt till socialarbetarna utan finns även där 

för att klienterna ska kunna få det de behöver. Det är dock inte många klienter som känner till 

sina rättigheter och har därför svårt att utöva den lilla del av makt de har i relation till 

socialarbetaren. Det är snarare socialarbetarens skyldighet att informera klienten om dess 

rättigheter och på det sättet överlåta en del av sin maktposition till klienten. Det kan också 

vara så fortsätter Skau (2007) att klienten känner till sina rättigheter men då de är i ett sådant 

sårbart och utsatt läge har de inte längre kraft och ork att kämpa för sin rätt och för sig själva. 

Detta blir väldigt aktuellt då man pratar om missbrukare som många gånger har använt det 

sista de hade av kraft och mod att gå upp till socialkontoret och be om hjälp. Att då också 

räkna med att de ska slåss för sin rätt till hjälp ut ur missbruket blir nästan omänskligt och då 

missbrukar socialarbetaren den makt den har blivit tilldelad. Skau (2007) anser att makt kan 

komma att visa sig genom kunskap, i socialarbetarens fall den kunskap som den besitter om 

klientens liv och om hela det sociala arbetet medan klienten i sin tur inte vet något om varken 

socialarbetarens liv eller hur det går till uppe på ett socialkontor, om de då inte varit aktuella 

där en längre tid. All den kunskap socialarbetaren besitter om klienten är inte bara av godo, 

det kan också bli ett eventuellt maktinstrument som kan användas mot klienten. 

3.2 Interaktionistiskt perspektiv 
 

Mead (1995) intresserade sig för samspelet mellan samhället och individen. Han skriver om 

Jaget som kan definieras som vårt medvetande, det finns enligt Mead inte när vi föds, det 
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skapas i samspel med andra människor och utvecklas ständigt i de mellanmänskliga 

interaktionerna och språket är det som möjliggör jagets uppkomst. Mead skriver även om I 

och Me som olika sidor av jaget. Med I menas den del av individen som interagerar med 

andra individer, det kan vara impulsiva handlingar som både kan ge positiva och negativa 

konsekvenser för honom/henne själv. Me däremot är den objektiva, reflekterande delen av 

oss, här reflekterar vi över de reaktioner vi får av andra människor och tillsammans formar I 

och Me vår personlighet och vårt medvetande (Jaget). Vi uppfattar alltså oss själva genom 

andras reaktioner och vårt jag uppfattas inte av oss förrän vi gör oss själva till ett objekt och 

därmed ser oss själva med någon annans ögon. När vi gör detta kan vi reflektera över oss 

själva och därmed känna stolthet över oss själva eller klandra oss när vi misslyckas, vi tänker 

även på vad vi vill göra och vad vi borde göra (Mead, 1995). Ett annat begrepp som Mead 

(1995) använder sig av är rollövertagande, det handlar om just denna förmåga att se sig själv 

ur någon annans synvinkel. Att vi redan som barn lär oss att ta över signifikanta andras roller. 

Med signifikanta andra menas exempelvis föräldrar eller vänner men även personer som inte 

står individen nära, som till exempel socialsekreteraren. Barnen lär sig genom lekar att se 

saker ur deras synvinkel. Senare i livet lär man sig att ta över den generaliserade andres roll, 

det kan vara socialtjänsten eller samhället i övrigt. Att ta över den generaliserade andres roll 

betyder att man kan ta över en hel grupps generella reaktion på en handling, exempelvis 

samhällets reaktion och dess värderingar och normer (Mead, 1995). Detta kan kopplas till vår 

studie då det är viktigt att rollövertagandet fungerar i mötet människor emellan, inte minst i 

mötet mellan socialsekreterare och klient. Mead (1995) menar att genom detta 

rollövertagande tar vi människor över omgivningens reaktioner på våra handlingar och vår 

självbild tar form. Eide och Eide (2006) skriver om problem i kommunikationen, det kan vara 

problem både i den verbala men även i den ickeverbala kommunikationen. Den verbala 

kommunikationen syftar på det talade språket och det senare på kroppsspråk, gester och 

mimik. Vad gäller den verbala kommunikationen kan problem uppstå mellan parterna om den 

ena använder sig av begrepp som den andre inte förstår, till exempel fackspråk. Den 

ickeverbala kommunikationen är lika viktig som den verbala, det syns tydligt på gester och 

mimik hur personen känner och tänker. Gemensamt för de båda typerna är att de måste tolkas. 

Det som förmedlas från en person kan uppfattas på ett flertal olika sätt, även om meddelandet 

är vänligt menat kan mottagaren tolka det som fientligt och så vidare. På grund av detta finns 

alltid en risk att konflikter och missförstånd uppkommer när två eller flera personer 

kommunicerar med varandra (Eide & Eide, 2006). I föreliggande studie känns det därför extra 

viktigt att ha detta i åtanke då socialsekreterare och klient inte är på samma nivå.  

 

En annan faktor som kan störa rollövertagandet och kommunikationen är bruskällor. Fiske 

(2003) skriver om bruskällor, med det menas allt som inte hör till kommunikationen men som 

ändå påverkar och stör den. Exempel på bruskällor är en radio som spelar musik, bilar som 

kör förbi eller att den som pratar eller den som lyssnar är påverkad av alkohol eller droger. 

Utifrån vår studie kan bruskällor vara till exempel om klienten kommer drogpåverkad till 

mötet och därmed inte riktigt är med på det som socialsekreteraren säger. Även 

socialsekreteraren kan bli distraherad av någonting, till exempel ett annat ärende, och får 

därmed svårt att koncentrera sig på klienten och dennes problem. 

4 Metod och empiriskt material 

4.1 Val av metod 
 

Forskning kan bedrivas både kvantitativt och kvalitativt, en kvalitativ metod syftar mer på 

karaktären av något. Istället för att förklara ett fenomen är det en förståelse av något som 
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eftersöks, här används exempelvis intervjuer (Kvale, 2009). Då syftet med föreliggande studie 

är att få en djupare förståelse för klientens upplevelse anser vi att en kvalitativ undersökning i 

form av intervjuer passar bäst och kommer att ge de mest uttömmande svaren. En fördel med 

intervjuer är att följdfrågor kan ställas och på det sättet kan nya infallsvinklar uppstå som inte 

fanns med från början. En intervju är förmer än det vanliga sättet att utbyta tankar och åsikter, 

det blir snarare en möjlighet för intervjuaren att fånga in värdefulla erfarenheter genom att 

ställa väl genomtänkta frågor och lyssna uppmärksamt (Kvale, 2009).  

 

Inom vetenskapsteorin finns det olika strategier för teoribildningar till exempel induktion och 

deduktion. När en induktiv strategi används sker tolkningen av datan först utan en koppling 

till teorier vilket skapar en större möjlighet för det oväntade till skillnad från den deduktiva 

strategin (Blom, Morén & Nygren, 2006). Med tanke på detta har en induktiv strategi valts till 

denna studie då vi förutsättningslöst vill undersöka klienternas upplevelser och känslor och så 

långt det går bortse från egna föreställningar om deras erfarenheter. 

4.2 Datainsamling och genomförande  
 

Socialtjänsten i undersökningskommunen är uppdelad i olika delar. Socialkontoret är där 

myndighetsutövningen sker och det är även där klienterna har sina handläggare. 

Socialkontoret är uppdelat i ekonomiskt bistånd, insatser för vuxna, insatser för barn, 

familjerätt, budgetrådgivning, insatser för funktionshindrade och överförmyndarfrågor. En av 

de behandlingsresurser som finns är öppenvårdsmottagningen för missbrukare dit klienterna 

kan komma både via remiss från sin handläggare eller på öppen ingång, det vill säga att vem 

som helst får komma dit utan att först ta kontakt med socialkontoret.  

 

Efter kontakt med enhetschefen för öppenvården bland vuxna missbrukare togs en kontakt 

med personalen som arbetar där. Under det första mötet med dem informerades personalen 

om studiens syfte och ett missivbrev (bilaga 1) delades ut. På detta möte bestämdes att 

personalen tar kontakt med sina klienter för att få fram respondenter till studien. Intervjuer 

bokades in av personalen allt eftersom klienterna tackade ja till att medverka. Alla intervjuer 

skedde väldigt utspritt inom en period av tre veckor, då det inte var lätt för personalen att få 

tag på villiga respondenter.  

 

För att få en bild av intervjuguiden, om frågorna var förståeliga och relevanta, genomfördes 

två testintervjuer på personer i författarnas närhet. Frågorna upplevdes enkla att förstå och 

svaren upplevdes besvara frågeställningarna. De intervjuer som ligger till grund för studien 

hölls sedan i öppenvårdens lokaler i samråd med personal och klienter. Innan intervjuerna 

startades presenterade författarna sig själva samt gav information om studiens syfte och om de 

forskningsetiska principerna. Respondenterna fick då information om att intervjuerna skulle 

avidentifieras så att ingen skulle kunna veta vem av respondenterna som sagt vad. De blev 

även informerade om att ingen annan än personalen på öppenvården visste om att de blivit 

intervjuade och att de när som helst skulle kunna avbryta intervjun eller välja att inte svara på 

en enskild fråga. Respondenterna informerades även om att intervjun beräknades ta 30-40 

minuter och de fick frågan om de hade några funderingar rörande intervjun eller studien i sin 

helhet. För att göra respondenten bekväm i sin roll inleddes intervjun med lite småprat och det 

bjöds även på fika under intervjuns gång. I genomförandet av intervjun var båda författarna 

med, en ställde frågorna från intervjuguiden och den andra antecknade och kom även med 

följdfrågor då något behövde förtydligas. 
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Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna tematiserades utifrån syftet och 

frågeställningarna. Första temat var inledande frågor så som hur respondenterna ser på 

bemötandet. De två följande temana delades in i frågor kring det första mötet och fortsatta 

möten, dessa följdes av frågor kring handläggaren och dennes roll, se bifogad intervjuguide 

(bilaga 2). I och med att intervjun var semistrukturerad blev respondentens svar, i vissa fall, 

en källa till nya frågor som inte var planerade från början. I vissa intervjuer ställdes inte alla 

frågor då respondenten självmant pratade om dessa ämnen, i andra fall var respondenterna 

inte lika vältaliga och därmed behövde fler frågor ställas. Intervjuerna spelades in på band 

efter ett godkännande av respondenterna. När intervjuerna var avklarade tillfrågades 

respondenterna om ytterligare kontakt får tas i fall det skulle uppkomma fler frågor eller om 

någonting skulle behöva förtydliga. 
 

Populationen bestod av klienter på öppenvården för vuxna missbrukare som har en 

handläggare på socialkontoret i den utvalda kommunen. Alla klienter har eller har haft en 

missbruksproblematik med droger och/eller alkohol. Urvalet skedde av personalen på 

öppenvården och då inga speciella krav ställdes på intervjupersonerna annat än att de ska ha 

en handläggare på socialkontoret, kunde vem som helst av klienterna bli tillfrågade. Enligt 

Trost (2007, s. 31) kallas denna typ av urval för tillgänglighetsurval, han skriver att man tager 

vad man taga kan, med det menar han att man tar dem som är tillgängliga ur den valda 

populationen. Urvalet för denna studie blev därmed de första åtta klienter som valde att delta. 

Flera av respondenterna träffar inte sin handläggare på socialkontoret speciellt ofta då de har 

kommit långt i sin drogfrihet och inte är i samma behov av hjälp som de var i början av sin 

kontakt med socialkontoret.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 
 

Vi undersökte respondenternas upplevelser av bemötandet och valde att använda en 

hermeneutisk ansats vid analyserandet av våra resultat. Enligt Kvale (2009) lägger 

hermeneutiken lägger vikt vid tolkning och reflektion och han anser också att den 

hermeneutiska förståelsen av kunskap passar bra när intervjuer används som 

datainsamlingsmetod. Han beskriver den hermeneutiska cirkeln som ett sätt att tolka utifrån 

ett hermeneutiskt perspektiv. Den hermeneutiska cirkeln visar på att förståelsen av texten går 

växelvis mellan delar och helhet, vilket i sin tur skapar en ny förståelse för vidare tolkning 

och det leder till en fördjupning av förståelsen av texten. 

 

Intervjuerna transkriberades först ordagrant för att sedan, genom meningskoncentrering och 

meningskategorisering, delas upp i olika teman utifrån syftet och frågeställningarna. 

Meningskoncentrering innebär att respondenternas svar komprimeras till kortare 

formuleringar och meningskategorisering innebär att viktiga citat tas fram och bildar 

kategorier/teman vilka sedan tolkas genom att leta efter mönster och tendenser (Kvale, 2009). 

När intervjuerna hade transkriberats färgsattes respondenternas svar i olika färger för att 

kunna skilja på vem som hade sagt vad. Detta gjordes för att lättare kunna se hur många 

respondenter som hade pratat om liknande ämnen, detta blev sedan de aktuella temana under 

de olika frågeställningarna. All data lades in under den frågeställning där den passade in, men 

eftersom svaren lätt går in i varandra blir resultatet ibland liknande under frågeställningarna. 

Data som inte hade någonting med frågeställningarna att göra lades åt sidan för att sedan gås 

igenom för att eventuellt hitta nya forskningsområden, men vi fann inga nya intressanta 

ämnen att forska vidare på. För att hitta gemensamma ämnen i datan ströks svaren under med 

olika färgpennor och på så sätt växte de olika temana fram, vilka sedan blev underrubriker till 

varje fråga. 
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4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Validiteten kan delas upp i två delar, intern och extern validitet. Med intern validitet menas att 

det som avses att undersöka blir undersökt, medan den externa validiteten handlar om 

möjligheterna att applicera resultaten på en liknande grupp (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). Vi anser det finns en tillräckligt god validitet avseende intervjupersonerna 

eftersom intervjuerna genomförts med klienter på öppenvården som har en handläggare på 

socialkontoret om hur de upplever att de blir bemötta av sina handläggare och därmed 

undersöks det som var tänkt att undersökas. Det som kan dra ned den interna validiteten är att 

vi inte själva har valt ut respondenterna, urvalet har skett av personalen på öppenvården. Den 

externa validiteten däremot är låg då det inte på något sätt går att generalisera resultaten till 

andra klienter. Resultatet speglar endast dessa respondenters tankar och åsikter.  

 

Reliabilitet handlar om att mätningarna är rätt gjorda i en studie och att resultaten är 

tillförlitliga. För att minimera risken att tillfälligheter påverkar resultatet bör ett representativt 

urval av respondenter göras (Thurén, 2007). Det är också viktigt att rätt mätinstrument har 

använts (Esaiasson, et al., 2007) och eftersom en djupare förståelse för hur respondenterna 

uppfattar bemötandet eftersträvades ger intervjuer ett mer omfattande svar än exempelvis 

enkäter då följdfrågor kan ställas i en intervju. Om någon annan skulle göra om denna 

undersökning är det inte säkert att han/hon får exakt samma resultat, inte ens om samma 

respondenter intervjuas igen. Detta på grund av den intervjuareffekt som inte går att komma 

ifrån, samt att respondenterna kan svara på ett annat sätt beroende på humör, stress eller 

annat. Även intervjuplatsen kan ha betydelse för reliabiliteten, respondenterna kan känna sig 

otrygga då de utfördes i öppenvården lokaler. Då rätt frågor har ställts till rätt personer och då 

det går att hitta liknande mönster i de olika delarna av det empiriska materialet anser vi att 

detta tyder på en viss grad av reliabilitet.  

4.5 Etiska frågor 
 

Blennberger (2005) skriver om betydelsen av människans värde. Alla människor har lika högt 

värde oavsett klass, social status, kön och så vidare och förtjänar därför att behandlas med 

respekt. Då klienter hos socialtjänsten kan känna skam på grund utav sin situation är det av 

yttersta dignitet att komma ihåg människovärdesprincipen i mötet med dessa personer. För att 

värna om dessa utsatta människors integritet har vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2010) beaktats genom hela studien. Den första principen är 

samtyckeskravet som innebär att ett samtycke måste inhämtas från respondenten om att delta i 

studien, är respondenten under 18 år krävs förälders samtycke. Alla respondenter i 

föreliggande studie har ställt upp frivilligt och då alla är över 18 år kan de själva avgöra om 

de vill delta eller inte. Den andra principen är nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter 

som insamlas till forskningen endast får användas till vetenskapliga syften och får ej användas 

kommersiellt eller till något som är icke-vetenskapligt. Innan intervjuerna genomfördes 

informerades respondenterna om syftet med intervjun samt att den information de uppger 

endast kommer att användas i denna studie. Den tredje principen är informationskravet som 

innebär att respondenterna har rätt att bli informerade om villkoren för deras deltagande och 

vilken deras uppgift är i studien. Deras deltagande var frivilligt och de kunde när som helst 

avbryta intervjun och sin medverkan. Respondenterna informerades innan intervjun om att de 

när som helst kan avsluta intervjun eller avstå att svara på någon/några frågor. De 

informerades även om att de i ett senare skede kan kontakta oss för att avbryta sin medverkan 

i studien. Den fjärde och sista principen är konfidentialitetskravet som innebär att alla 

uppgifter som kan identifiera en respondent ska kodas om så att ingen utomstående kan avläsa 

http://www.codex.vr.se/
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vem respondenten är när resultatet redovisas. Detta är extra viktigt vid etiskt känsliga 

uppgifter. I föreliggande studie informerades respondenterna om att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt, varken orten eller respondenterna nämns vid namn eller blir omskrivna så att 

någon kan identifiera dem. Eftersom det rör sig om klienter som är aktuella både hos 

socialtjänsten och hos öppenvården i en liten ort kan det vara extra känsligt då identifiering 

kan vara lättare än i en större stad.  

5 Resultat och analys 
 

För att visa resultaten på ett tydligt sätt kommer svaren från respondenterna att redovisas 

utifrån varje frågeställning, svaren är sedan tematiserade under de fyra frågeställningarna.  

Sedan analyseras resultaten under varje frågeställning och kopplas till tidigare forskning och 

aktuella teorier. Citat återges ordagrant och skrivs med kursiv text och alla respondenter 

benämns som män för att värna om anonymiteten trots att vissa respondenter var kvinnor. I 

föreliggande studie undersöks inte skillnader mellan hur kvinnor och män blir bemötta, trots 

att detta kan vara en intressant infallsvinkel, därför särskiljs inte svaren. Text inom parentes i 

citaten beskriver respondentens kroppsspråk. Tre punkter före eller efter ett citat betyder att 

citatet är taget ur ett längre sammanhang och tre prickar mitt i texten betyder att respondenten 

pausar i meningen.  

5.1 Hur upplevde klienterna det första mötet med socialkontoret? 
 

De rubriker som har tagits med nedan visar på klienternas upplevelser kring det första mötet 

med socialkontoret. Då alla klienter har haft flera olika handläggare har de upplevt flera olika 

första bemötanden. Det handlar inte endast om det första mötet öga mot öga utan det berör 

även känslorna innan besöket, deras känsla av att vara misstrodd eller tagen på allvar och 

deras tankar kring att byta handläggare. Fyra teman utkristalliserade sig vid kodningen utifrån 

denna frågeställning. 

5.1.1 Negativa känslor inför besöket 
 

Alla respondenter uppger att de hade negativa känslor inför den första kontakten med 

socialtjänsten. De använder sig av ord som skraj, nervös, pinsamt, fördjäkligt, pirrigt, 

skamfyllt och så vidare när det beskriver de känslor som de kände när de skulle besöka 

socialkontoret. Två av respondenterna säger att det var jobbigt för att de var vana att klara sig 

själva och de tycker att man ska göra det. Endast en respondent uppger att han tänkte på vilka 

svar handläggaren skulle ge och vilken hjälp som skulle ges. Alla respondenter trotsade trots 

allt dessa negativa känslor och tog den första kontakten med socialtjänsten. En respondent 

säger: ”Jag var ganska rädd faktiskt… och skamfylld… jag kände mig ganska rutten och 

dålig… men jag kom dit i alla fall”. En annan klient säger att stämpeln på att bli socialfall 

kom direkt när han skulle gå dit för att söka hjälp. Att gå till socialkontoret var enligt en tredje 

respondent någonting som han aldrig trodde han skulle behöva uppleva, åtminstone inte för 

att få hjälp med sitt liv. Han berättar att han hoppades att ingen skulle se när han klev in till 

socialkontoret, han säger:  

 
Ja då var det ju himla pinsamt… verkligen … man känner sig ju pinsam … alltså socialen det är ju 

något som man tror aldrig att man ska hamna där… Det är en feeling som kommer… som jag tror 

mer eller mindre alla har att man är utdömd från början. 

 

Han hävdar dock att det inte är någonting personligt mot handläggarna utan att det endast är 

en känsla som infinner sig om man är tvungen att gå till socialtjänsten för att få hjälp.  
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5.1.2 Flera första möten 
 

Alla respondenter uppger att de har fått lov att byta handläggare minst en gång, en del flera 

gånger. I vissa fall har bytet berott på att handläggare har slutat och i andra fall har bytet 

berott på att klienten själv har velat byta då de säger att personkemin inte fungerade. En av 

respondenterna berättar om att han fick lov att byta handläggare på grund av att hon slutade 

och att det nu inte kändes bra. På frågan om han ska fortsätta gå till henne svarar han: ”Ja, för 

det var hon som efterträdde den som jag hade förut. Det är nog svårt att få byta”. En annan 

respondent förklarar att han tyckte det var jobbigt att byta handläggare på grund av att han var 

tvungen att berätta sin historia gång på gång, han hade haft tre stycken under de år han varit 

aktuell på socialtjänsten. Om anledningen till detta säger han: ”Jag rök ihop med några 

stycken, och till slut fick jag tag på en som förstod att jag menade allvar”. 

 

Tre respondenter uppger att personkemin inte har fungerat och att de på något sätt hamnat i 

konflikt med sin handläggare på socialkontoret. I dessa fall har det varit i relationen med den 

första handläggaren som konflikterna uppstått. En respondent säger: ”Den första jag hade… 

ja… det var inte rätt vibrationer heller, man kan ju inte ha bra personkemi till alla man 

träffar på, det går ju bara inte”. Två respondenter har svårt att säga någonting alls om hur det 

kändes att byta handläggare. Den ena kommer inte ihåg någonting och den andra kan inte 

säga någonting om det då han säger att han knappt träffar sin handläggare. Trots att de flesta 

har bytt handläggare ett par gånger eller mer är alla respondenterna till största delen nöjda 

med sin nuvarande handläggare. 

5.1.3 Att bli misstrodd eller tagen på allvar 
 

Det är delade meningar bland respondenterna när det gäller känslan av att bli tagen på allvar, 

en liten majoritet säger dock att de blev tagna på allvar. Två respondenter har inget direkt 

minne av den första kontakten och kan därmed inte säga hur det mötet var och om de tyckte 

att de blev tagna på allvar eller blev misstrodda. Båda två säger att de tror att det var bra 

eftersom de inte kan komma ihåg att det var dåligt. På frågan om respondenterna upplevde att 

de blev tagna på allvar när de sökte hjälp svarar en av respondenterna så här:  

 
 

Och så när jag kom in där till den där luckan, ”ja, du är välkommen tillbaka om en och en halv 

månad”. Hon var snorkig tyvärr.” Det är så många som söker nu så tyvärr”. Vad är det här för 

någonting?  När man samlat krafter, men då lyckades en som hörde mig, för jag blev lite irriterad 

då, och en av sekreterarna kom ut och tog in mig och pratade med mig, hon förstod att jag menade 

allvar, att jag ville sluta och… Så annars hade jag gått därifrån om inte hon hade hört det där. 

 

En annan respondent svarade:”… jo, det tyckte jag väl, jag vart det i alla fall. Det tycker jag, 

jag var nöjd så”. En del respondenter är osäkra på vad de ska svara på denna fråga, en 

respondent uttrycker sig så här: ”Ehhh… ja, det tror jag ... nja, jo, det var bra”. En 

respondent uppger att han inte kände att han blev tagen på allvar men lade skulden på sig själv 

då han var arg och upprörd vid det första besöket på socialkontoret. 

5.1.4 Vikten av ett bra bemötande vid det första mötet 

 

Som skrivits tidigare har två av respondenterna inte så mycket minne av det första mötet. En 

klient uppger att det kändes lite si och så efter det första mötet, en annan säger att det mest var 

pinsamt när han var där, att han var tvungen att bekräfta vissa saker för att få bidrag. Att 

komma till socialkontoret oanmäld och få ett dåligt bemötande har en av våra respondenter 

fått uppleva. Han berättar att kvinnan i receptionen inte tog sig an honom utan sade att han 
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skulle få komma tillbaka en annan gång. Han säger: ”Det är också det där första bemötandet, 

när du väl har laddat och är nervös… får man ett nej då är det jättelätt att bara gå”. Han 

säger att han inte kände att hon var intresserad av att hjälpa honom, en åsikt som han delar 

med två andra respondenter. En av dessa respondenter säger dock att den känsla som han fick 

efter det första mötet troligtvis berodde på att han hade en snedvriden bild av allt. En annan 

respondent berättar att hans nya handläggare pekar med hela handen och talar om vilka 

papper han måste ha med sig och fylla i, han säger att han inte tycker att hon är 

tillmötesgående och uttrycker sig så här: ”man känner sig som en liten skit nästan, och det är 

säkert. Nej, det känns inget bra med henne”.  

 

Alla respondenter säger att det första bemötandet är otroligt viktigt, speciellt då de ofta inte 

mår så bra när de kommer till socialtjänsten för att få hjälp. En respondent uttrycker sig så 

här: ”Det första bemötandet är helt avgörande om man lyckas med hela processen… speciellt 

att de lyssnar”. En annan respondent säger:  

 

… kommer man som jag och man är ganska risig i kropp och själ, det är klart att man blir 

förbannad och tycker att de är pest och pina, men sen efter ett tag inser man ju att de inte är så 

jävla dumma ändå…  
 

Det rumsliga bemötandet tas upp av en klient, han säger att vid sitt första besök kändes det 

jobbigt att behöva komma till luckan och säga i vilket ärende han kom dit för att sedan sitta i 

väntrummet och vänta på sin handläggare. Även korridoren, de trånga kontoren och den 

tråkiga inredningen var faktorer som respondenten beskriver som faktorer som gav negativa 

känslor vid besöket på socialkontoret. Det är endast en respondent av de åtta intervjuade som 

bara har positiva känslor kring det första mötet. En respondent beskriver det första mötet på 

följande sätt: ”när jag kom dit kändes det bättre för jag blev respekterad som en person. Det 

trodde jag inte att jag skulle bli. Jag trodde att man skulle bli behandlad som ett jävla kolli”. 

Han omnämner sin första handläggare som världens trevligaste kvinna.  

5.1.5 Analys av klienternas upplevelser av det första mötet med socialkontoret 
 

Som resultatet visar hade alla respondenter i föreliggande studie negativa känslor inför det 

första mötet med socialkontoret, känslan av att vara samhället till last och en sämre människa 

var genomgående. Samma resultat visade sig i Erikssons (1999) studie samt i SOU rapporten 

(2007:2). Respondenterna tyckte även där att det var svårt och att det gav negativa känslor att 

vara beroende av socialtjänsten. Detta kan tolkas utifrån Meads (1995) teori om 

rollövertagande som att klienter som besöker socialkontoret och dessutom har en 

missbruksproblematik är stämplade av samhället. De har tagit över samhällets syn på dem 

som misslyckade och känner därför negativa känslor inför besöket med socialtjänsten. 

Missbrukaren tar över något som Mead (1995) kallar den generaliserade andres, i detta fall 

samhällets, negativa syn på missbrukare vilket gör att de känner sig som dåliga människor. 

Den första kontakten verkar vara jobbigast då respondenten känner dessa skamkänslor som 

mest, trots detta känner de flesta respondenterna sig respekterade av sina handläggare. 

 

Att mista kontrollen över sitt eget liv var ett återkommande tema i intervjuerna, speciellt inför 

det första besöket på socialkontoret. Några av respondenterna ansåg att man ska klara sig själv 

och upplevde det då svårt att överlåta makten över sitt liv till handläggaren. Foucault (1982) 

skriver om begreppet pastoralmakt, en roll som kyrkan tidigare hade men som välfärdens 

institutioner nu har övertagit, däribland socialtjänsten. Socialkontorets uppgift är att hjälpa 

men även kontrollera klienterna på deras väg till ett bättre liv. Kontrollen är något som 
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respondenterna i föreliggande studie upplever som jobbig, men de flesta förstår ändå att den 

är nödvändig.  

 

Resultatet visar att flera av respondenterna har kommit i konflikt med sina handläggare i det 

första mötet, detta beror enligt dem själva på att personkemin inte stämmer, eller att 

handläggaren inte hjälper dem på ett bra sätt. I Fischer och Neales (2008) undersökning 

uppgav både klienterna och socialarbetarna att båda parter ofta såg socialarbetaren som 

experten. Denna syn kan förklaras utifrån Foucaults (1982) begrepp pastoralmakt som förut 

innebar att pastorn eller kyrkan var de som hade huvudansvaret för att föra sina medlemmar 

till frälsning. Detta medförde att medlemmarna var tvungna att lita på att prästen visste vad 

som var rätt väg att gå, de var också tvungna att berätta om sina innersta känslor. Inom 

socialtjänsten skulle pastoralmakten kunna överföras till att handläggarna vet vilken väg som 

är bäst att gå för klientens väg till ”frälsning”. Klienterna måste även här berätta om sina 

innersta problem för att kunna få rätt hjälp. I föreliggande studie har inte klienterna samma 

uppfattning om vem som är experten då de varit oense om vilken insats som varit bäst, 

exempelvis att åka på behandlingshem eller inte. Däremot påtalar respondenterna att de 

behöver blottlägga sina liv för handläggaren genom att berätta om sin historia, som i många 

fall kan upplevas som att berätta sina innersta känslor. 

 

Som framgår av resultatet upplevde de flesta respondenterna i föreliggande studie det jobbigt 

att behöva byta handläggare, samma sak upplevde respondenterna i I SOU-rapporten 

(2007:2). Resultaten visar att respondenterna upplever att det är påfrestande att byta 

handläggare då de måste få förtroende för en ny person och berätta sin historia om igen. I 

Halls (2001) undersökning visade det sig att relationen mellan klient och professionell var 

mer mänsklig än formell. I föreliggande studie var känslorna blandade vad gäller relationen 

dem och handläggaren emellan. Vissa kände att de blev tagna på allvar medan andra kände att 

handläggaren inte hade så stort intresse av att hjälpa dem. Alla var dock överens om att det 

första bemötandet var otroligt viktigt, detta är även något som kom fram i SOU-rapporten 

(2007:2). Ett återkommande tema i de intervjuerna var vikten av ett bra och personligt 

bemötande. Att makten är ojämnt fördelad i dessa relationer är ingenting som går att undvika, 

men det är viktigt att handläggaren använder makten på rätt sätt (Billquist, 1999). Resultatet 

visade att även miljön är viktig när det gäller bemötande, en person som redan är i underläge 

kan känna sig ännu mindre om lokalerna känns obehagliga, detta ökar klientens känsla av 

underlägsenhet. Socialkontoret är dessutom handläggarens hemmaplan vilket förstärker 

maktpositionen gentemot klienten. Det är detta Franzén (2005) berör när han tolkar Foucaults 

definition av makten som något relationellt och påstår att kontexten har betydelse för maktens 

positionering. Om klienten känner sig underlägsen på grund av miljön på socialkontoret kan 

detta bli ytterligare ett maktövertag för handläggaren, även om det inte är intentionen. Frågan 

är om klienten hade känt sig lika mycket i underläge om mötet med handläggaren hade skett 

hemma hos klienten eller på neutral mark? 

5.2 Hur upplever klienterna bemötandet under ett pågående ärende? 
 

De teman som har tagits med under denna frågeställning berör på olika sätt de fortsatta 

mötena och om respondenternas tankar kring handläggarna. 

5.2.1  Inte längre samma negativa känslor 

 

Alla respondenter är fortfarande aktuella på socialtjänsten men uttrycker att de inte känner 

samma känslor när de går dit idag som de gjorde i början. De flesta säger att det är lugnt att gå 

dit, de uttrycker inte längre samma skam och skuld. De säger sig inte ha en nära relation till 



22 
 

handläggarna men det är mer avslappnat än vad det var i början. De påstår också att de ibland 

får vara med och påverka sitt ärende och att de blir bemötta med respekt. På frågan om de 

kände samma skuld och skam nu som de gjorde vid det första besöket på socialkontoret svarar 

en klient såhär: ”Ja jo det är så det har jag borstat bort, det har jag gjort… det är inte en 

kompisattityd men det är mer avslappnat det är det”. 

 

Bemötandet upplever de dock lite olika när de kommer till socialkontoret och ska prata med 

personen som sitter i receptionen. En del säger att tjejerna där är trevliga medan andra säger 

att de är snorkiga. Tre respondenter berättar att de tycker att de fastnar i luckan om personen 

som sitter där inte vill förstå eller hjälpa dem den dagen och då kommer kanske inte deras 

fråga fram till respektive handläggare. Därför, säger de att det är viktigt att rätt person sitter 

där. Alla tre har idag lärt sig att hantera den situationen oavsett vem som sitter där men en 

uttrycker att det fortfarande känns olustigt om det är ”fel” person. En respondent uttrycker det 

såhär: 

 
Nu törs de inte vara snorkiga längre, det var en som försökte för ett tag sen men nu använder jag 

mig av sarkasm istället för att bli tvärförbannad som jag blev förut. För det funkar ju bättre. Det 

hade jag inte klarat av förut. Jag tacklar väl situationen på ett annat sätt nu. Men jag vet ju förr 

då vart jag ju förbannad. Så luckan är viktigare än man tror. 

5.2.2 Förtroende trots få möten 
 

Knappt hälften säger att de inte kan minnas när de hade sitt sista möte uppe på socialkontoret. 

De flesta av dem träffar sin handläggare på öppenvården istället för att komma till kontoret. 

De har där möjlighet att ha ett trepartsamtal, det vill säga ett samtal med sin handläggare och 

sin kontaktperson på öppenvården samtidigt. Detta säger de underlättar samtalet då 

kontaktpersonen, som känner respondenten bättre, kan berätta hur personen tänker och känner 

de dagar respondenten själv känner svårighet att uttrycka sig. En respondent berättar att under 

en period när han hade druckit mycket gjorde hans handläggare hembesök hos honom för att 

han tyckte det var så jobbigt att gå ut, han uttrycker sig så här: 
 

Det var väldigt trassligt för två år sen i somras då under sommaren fick jag då var de hem till mig, 

när jag har druckit då mår jag inte så bra och då vill jag inte gå ut … jag blir jättedålig… 

psykiskt… så då stötta hon mig på det sättet då … så då känns det fruktansvärt ... det var ju 

jättesnällt… jättebra bemötande liksom… 

 

Tre av respondenterna uttrycker att de skulle vilja träffa sina handläggare mer och tror att fler 

samtal med dem på kontoret hade hjälpt dem i deras process. De andra respondenterna säger 

att de är nöjda med det antal möten som de har med sin handläggare. De säger att de inte 

förstår hur handläggarna skulle kunna hjälp dem vidare och en av dem säger att han inte 

riktigt vet vad personalen gör på kontoret i och med att han träffar dem så sällan och så kort.  

De flesta uttrycker dock att de har ett stort förtroende för sin handläggare och tror att de gör 

sitt bästa för att hjälpa dem. Men en respondent uttryckte det såhär på frågan om han hade 

förtroende för sin handläggare: 

 
Ja det förtroende du kan få på sex minuter på två gånger … eller om det är 10 minuter eller… du 

hinner ju inte bilda dig en uppfattning, du pratar ju inte med henne utan antingen har du klagomål 

eller bara ska ha pengar eller… Nej, man träffar dem stort sett en gång bara, jag tror de flesta av 

de som går här har nog säkert bara träffat dem en gång. Så man kan inte säga varken bu eller bä 

om dem. 
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Denna respondent säger att bristen på möten med handläggarna gör att alla inte har möjlighet 

att känna ett förtroende för sin handläggare. Han var dock inte intresserad av fler möten då 

han inte trodde att hans handläggare skulle kunna göra något för honom. 

5.2.3  Brister i professionaliteten  

 

Det är inte alla fortsatta möten som har gått friktionsfritt fram och bemötandet från 

handläggarna ifrågasätts ett antal gånger när det gäller respondenternas socialbidrag. En 

respondent berättar om ett tillfälle när han rök ihop med sin handläggare då han skulle få 

avdrag för att han hade tjänat in lite pengar på att sälja sina saker. Han kunde förstå att han 

skulle få avdrag utifrån lagarna, det var inte problemet, utan det var handläggarens sätt att 

framföra det hela på som gjorde honom arg och fick honom tappa viljan att vara nykter, han 

säger så här: 

 
… men hennes sätt att säga det på det gjorde att det vart mycket värre hela situationen, det vart 

mycket värre för då började jag dricka igen jag vart så besviken … det hade jag inte gjort… jag 

tyckte det va fan ska hon stampa sönder mig helt och hållet… hon kunde ha lagt upp det på ett 

annat vis. 

 

En annan respondent berättar om ett tillfälle då han var i behov av att köpa medicin som 

skulle kosta honom halva månadsinkomsten. Han gick då med en prisuppgift från apoteket 

upp till sin handläggare för att be om ett förskott på pengarna och då möttes han av en som 

han uttryckte det arg handläggare som vägrade hjälpa honom lösa ut medicinen. Han fick lösa 

det på ett annat sätt istället. Respondenten säger: ”… hon kan ju också haft en dålig dag…” 

Men uttrycker i nästa andetag att det är väl inget han ska behöva lida för. Några av 

respondenterna säger att bemötandet från handläggarna är dåligt för att de har för mycket att 

göra. De säger att handläggarna själva ursäktar sig och säger att de har för många ärenden 

men respondenterna tycker inte att det är något som de ska behöva påverkas av.  

5.2.4 Klientens attityd påverkar 

 

Alla respondenter säger att handläggarens bemötande kan bero på hur respondenten själv är 

när den kommer upp. För de flesta har det skurit sig i samtal med någon av deras handläggare, 

några av dem säger att det har berott på att de har varit påverkade eller att de har kommit upp 

med en ”taskig” attityd. En respondent säger att om en klient kommer upp som ständigt är 

avig och tvär så orkar inte någon handläggare i längden bemöta denne på ett positivt sätt, han 

uttrycker sig så här: 

 
Det beror på hur man uppträder själv också, det är det det handlar om.  Du kan inte komma dit 

och vara stökig eller bara begära en massa saker och ting och... och sen tro att det bara kommer 

att lösa sig och… det man ger får man tillbaka. 

 

En respondent påstod att det kan vara svårt att vara trevlig när man försöker var drogfri och 

nykter för man är då så känslig och plockar snabbt upp olika signaler. En annan respondent 

ansåg att de första sekunderna är avgörande för om mötet kommer att bli avslappnat. De flesta 

respondenterna säger att deras attityd påverkas av om handläggaren lyssnar på dem eller inte, 

och oftast säger de att de känner sig lyssnade på. En uttrycker det dock såhär: ”jo det är väl 

klart att hon gör men det går väl in och sen går det ut lika fort…” En annan uttryckte det 

såhär vid frågan om det kändes som att handläggaren lyssnade på dem: ”nej, både en anhörig 

och jag krävde och krävde… de hade tydligen lovat, ja vi ska ta hand om mig då men det vart 

ju helt bortblåst… men jag tordes i alla fall att prata…” Alla säger dock att de blev bemötta 
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med respekt, även fast de också säger att de inte alltid har möjlighet att påverka vilket beslutet 

ska bli. 

5.2.5 Jobbigt att byta handläggare 

 

Alla respondenter säger att de någon gång har bytt handläggare, ofta har de fått veta innan att 

det skulle komma en ny, men det har inte varit något speciellt överlämningsmöte utan vid 

nästa möte så har de haft en ny handläggare att prata med. De får då återigen berätta sin 

historia och vad de gör där vilket de säger är påfrestande för det är så känsliga och privata 

ämnen de delar med sig av. En respondent berättade att han hade använt sig av sin kontakt på 

öppenvården då han skulle byta handläggare för att han själv inte orkade dra sin historia igen 

och han sade att hans kontakt på öppenvården kände till hans historia tillräckligt bra för att 

berätta för den nya handläggaren, han säger: 
 

Jag fick ju en ny socialsekreterare förra sommaren, och då var det lite att, åhhh ska jag behöva 

dra hela historian igen. Då sa jag till min kontakt på öppenvården att kan inte du prata med 

henne? För hon vet ju min story och kan dra den i grova drag och sen träffas vi alla tre. 

 

En annan respondent sade att det kändes pinsamt och jobbigt att behöva berätta om allt en 

gång till. En tredje respondent sade att de nya handläggarna borde kunna läsa in sig på sina 

nya klienter då det ofta finns mycket skrivet om dem i deras journaler.  

5.2.6 Det är skillnad på nya och gamla handläggare 
 

Några av respondenterna säger att det är stor skillnad mellan att ha en handläggare som är 

någorlunda nyexaminerad och att ha en som har jobbat inom socialtjänsten i många år. Några 

säger att de yngre inte alltid har tillräcklig kompetens för att arbeta med det de ska arbeta 

med. En respondent berättade om ett samtal han hade med sin handläggare, som då var 

relativt ny, och när diskussionen kom in på antabus så frågade handläggaren honom vad det 

var för något. Respondenten säger att han då blev chockad över att en person som ska arbeta 

med missbrukare inte hade kunskap om vad det var och kände att det är svårt att ha förtroende 

för någon som inte vet vad de jobbar med. Respondenten uttryckte sin förvåning så här:  
 

Och jag då blev väldigt såhär, är det sant det jag hör? Är det sant det jag sitter och hör? Det kan 

ju nästan var och varannan människa… jag gjorde ingen stor historia av det, jag ville bara tala 

om det… den delen hade hon missat… eller hon har missat, skolutbildningen har missat det… det 

måste ju finnas något sådant i utbildningen, baka in något sånt… kan ju inte ta någon tid… för det 

förekommer ju i ett sådant sammanhang … 

 

En respondent säger att det är vissa saker som de nya handläggarna inte kan men anser att 

ingen människa är ju fullkomlig så småsaker kan man inte klanka ner på. En annan säger att 

de nya bör sätta sig in i systemet innan de tillträder och har ansvaret själva, att det är viktigt 

att de vet hur det bör fungera. En respondent säger dock att de nya handläggarna står för 

nytänkandet på socialkontoret, de är inte lika hårda med regler och lagar utan kan göra 

individuella handlingsplaner och anpassa situationen efter klientens möjligheter. När tre av 

respondenterna talar om de handläggare som har jobbat där en längre tid tror de att deras 

arbete har mest blivit slentrianmässigt och att de utför sitt jobb så som de alltid har gjort det. 

De säger att det även påverkar deras bemötande som förblir så som det alltid har varit, en av 

respondenterna säger så här: 
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… hon har säkert jobbat i 20 år så hon vet ju vad det handlar om … och jag tycker att en sån 

person ändå ska veta lite såhär … men det är väl jobbet man blir väl blind med jobbet på nåt 

sätt… man blir blind i sitt eget jobb… jag förstår att hon pekar på lagboken, man måste följa och 

jag förstår det… 

5.2.7 Analys av hur klienterna upplever bemötandet under ett pågående ärende 

 

Som resultatet visar har inte respondenterna lika mycket skamkänslor över att gå till 

socialkontoret idag som de hade inför sitt första möte. De upplever att de blir bemötta med 

respekt oavsett om de får vara med och påverka sitt ärende eller inte. Även i Puides (1985) 

studie var de flesta klienter nöjda med samarbetet med socialtjänsten, de hade möjlighet att 

framföra sina önskemål även om inte heller de alltid fick som de ville.  Det visar på att 

klienter inte behöver få sin vilja igenom angående sitt ärende för att uppfatta bemötandet på 

socialkontoret positivt. Det kan bero på hur handläggaren meddelar beslutet till klienten, både 

via kroppsspråk och via ord. Enligt Eide och Eide (2006) är det viktigt att handläggaren 

använder ett språk som klienterna förstår för att minimera risken för missförstånd då all 

kommunikation tolkas annorlunda från person till person. Resultatet visar att hälften av 

respondenterna tycker att de har för få möten med sin handläggare, de säger att de nästan bara 

träffar sin handläggare på öppenvården när de kommer och fikar. Det kan vara så att 

handläggaren betraktar dessa träffar som möten med sin klient även om denne inte har förstått 

att det är regelrätta möten utan bara tror att det är en visit, detta kan ha paralleller med det 

Eide och Eide (2006) skriver om. De säger att det finns alltid en risk för att det som förmedlas 

kan uppfattas på ett felaktigt sätt. Om det är så att dessa träffar enligt handläggaren är möten 

borde kommunikationen mellan klient och handläggare behöva vara tydligare så att det inte 

finns spelrum för klienten att tolka på ett annat sätt.  

 

Resultatet visar en del negativa kommentarer rörande det ekonomiska biståndet, antingen har 

de inte fått de pengar de tycker att de har rätt till eller så tycker de att handläggaren skulle ha 

framfört det negativa beslutet på ett bättre sätt. Handläggaren kan utöva makt genom att inte 

betala ut pengar till klienten och ofta har klienten inget att säga till om. I dessa exempel 

utövades makten på ett sätt som uppfattades negativt. Enligt Swärd och Starrin (2006) kan 

effekten av makten vara både positiv och negativ, även om intentionen är god kan den 

uppfattas som negativ beroende på hur klienten tolkar handläggaren. Ibland förstår klienterna 

varför de inte får pengar, men handläggaren uttrycker det på ett kränkande sätt, men ibland 

förstår de inte alls varför de inte får några pengar. En parallell kan dras till Eide och Eide 

(2006) som skriver om att det alltid finns en risk för missförstånd när två eller fler personer 

kommunicerar med varandra. Detta kan förekomma i relationen klient – handläggare i och 

med att de har olika perspektiv. Handläggaren kanske försöker förstå klientens perspektiv 

men det kan vara svårt att fullt ut någonsin göra det. Kommunikationen dem emellan kan 

tolkas fientlig fast det inte var menat så (Skau, 2007). I ovanstående exempel lyckades inte 

handläggarna uttrycka sig på ett sådant sätt att klienterna förstod vad de menade och 

klienternas tolkning var att de inte ville hjälpa dem.  

 

Resultatet visar att byta handläggare under pågående ärende upplevs som jobbigt, till exempel 

för att man då måste berätta sin historia igen. Samma resultat visade sig i SOU-rapporten 

(2007:2), även dessa respondenter tyckte att det var viktigt med kontinuitet och upplevde det 

jobbigt att byta handläggare. Vårt resultat visar att vissa tycker att de yngre och nyutbildade 

handläggarna inte har fått tillräcklig kompetens genom sin utbildning för att arbeta med 

människor med missbruksproblem. Dessa respondenter tycker att de som jobbat längre på 

socialkontoret har högre kompetens och empati, respondenterna är dock inte eniga i tankarna 

kring handläggarna. Utifrån deras upplevelser kan vi dra paralleller till Holms (2002) studie. 
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Hon skriver att professionell träning och utbildning hjälper till att skapa ett professionellt 

bemötande och att utbildning ger en yrkesidentitet som gör det lättare att prioritera klienten. 

De nyutbildade har ett behov av professionell träning för att kunna använda den professionella 

utbildningen på ett fördelaktigt sätt. 

 

Resultaten visar att respondenterna tycker att handläggarens dåliga bemötande många gånger 

kan bero på respondenternas egen attityd. Vissa tror att handläggarens bemötande även kan 

påverkas av att arbetsbördan är för stor för handläggaren eller att de har en dålig dag. De kan i 

detta läge uppleva en maktlöshet om handläggaren inte gör sitt bästa för att samarbeta, utan 

bara kör över klientens vilja. Trots att handläggarna är de som sitter med den största makten 

kan de också känna en maktlöshet om de sitter med en klient som har taggarna utåt och vägrar 

samarbeta exempelvis för att han/hon vill något annat än vad handläggaren vill. Detta är ett 

sätt för klienten att använda sig av makt genom att utöva motstånd till den makt handläggaren 

har (Swärd & Starrin, 2006). Enligt Franzéns (2005) tolkning av Foucault är det just i 

individens åsikt och vilja som makten existerar och där utövas den i ett växelspel individerna 

emellan. Handläggarens maktlöshet är ett uttryck för att makten på ett sätt förflyttats till 

klienten i och med att klienten vägrar gå med på det handläggaren vill, klientens maktlöshet 

ligger i att handläggaren inte tar hänsyn till dennes vilja. Holm (2002) skriver om att ansvaret 

för ett bra bemötande alltid ligger hos den professionelle och att det inte går att ställa samma 

krav på klienten då det är de som är utsatta. Holm anser vidare att för att kunna ha en 

professionell attityd måste handläggaren vara beredd att överge sina egna behov till förmån 

för klienten. Handläggarnas egna problem bör därför inte påverka hur de bemöter sina 

klienter. De flesta respondenterna har dock stort förtroende för sin handläggare och känner sig 

lyssnade på, detta trots en del negativa uttalanden. Även i Erikssons (1999) studie och i SOU-

rapporten (2007:2) kom de fram till att många av respondenterna upplevde sig hörda, 

respekterade och kände ett förtroende för handläggaren trots att de också hade negativa 

erfarenheter. 

 

5.3 Vad har gjort att bemötandet varit bra eller mindre bra? 
 

De teman som berörs under denna rubrik visar på vad det är som gör att ett möte med 

handläggaren blir bra eller mindre bra enligt respondenterna.  

5.3.1 Personkemi 

 

Många av respondenterna säger att det är svårt att sätta fingret på vad som gör ett möte bra 

eller mindre bra. Det som flera av dem berättar är att personkemin till handläggaren är av stor 

vikt och det som påverkar mötet mest. De säger att det inte går att ha ett bra möte med vem 

som helst utan kemin mellan handläggare och klient måste fungera för att det ska bli bra, en 

respondent uttrycker sig så här: 

 
Den första jag hade… ja… det var inte rätt vibrationer heller man kan ju inte ha bra personkemi 

till alla man träffar på det går ju bara inte … ibland vill man inte ens gå till den kassan för att det 

sitter en människa där…  

 

De säger också att i de lägena skulle de vilja byta handläggare, men det är inte så lätt. Det som 

de flesta respondenter säger har varit grundläggande för att mötet har varit bra och för att de 

ska vilja fortsätta sin väg mot nykterhet är att handläggaren har lyssnat på dem med respekt 

och att de har trott på det som dem har sagt, en respondent utrycker sig så här: 
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Det som gjort mötet bra är att de är bra mot mig, de uppträder fint och ja det tycker jag… de 

lyssnar verkligen på vad jag säger och sen… Hade inte socialsekreteraren sen trott på mig att jag 

ville bli ren så hade jag fortsatt, för det livet kan jag. Det här livet som jag har nu är ju helt nytt. 

Allt det här med det sociala biten, de enda jag kände var missbrukare. Det var viktigt, hade inte 

hon varit där så hade inte jag suttit här nu. 

5.3.2 Handläggarens agerande och arbetssätt 
 

Många respondenter säger att det är viktigt att handläggaren inte sitter där med förutfattade 

meningar innan de har hunnit ha sitt första möte. Två av dem uttrycker att redan innan mötet 

börjar har de upplevt att handläggaren har något emot dem. En respondent uttrycker det såhär:  

”När man kom in så sitter de så här (visar: sitter med armarna i kors) och tittar ner på en. Jag 

märker att de inte tror på det jag säger. Och då blir jag skitförbannad…”  

 

De flesta respondenterna säger att de tycker mycket om de möten som har gått lugnt till. De 

säger att när handläggaren har tagit mötet lugnt och tydligt med dem så känns det mycket 

bättre för då säger de att det känns som att de blir tagna på allvar till skillnad från de möten 

där handläggaren har stressat igenom mötet, en av respondenterna säger så här: 

 
Hon skulle kunna ta det lite lugnare, nu var det bara pang på rödbetan, med papper hit och dit. 

Kunde vara lite trevlig och prata, jag ville ju prata lite om vad som hade hänt och så där, men nej, 

det var bara… 

 

Att få veta sina valmöjligheter och vilka regler det är som gäller uppe på socialkontoret säger 

två av respondenterna är en annan viktig del för att mötet ska blir bra. De berättar att de 

gånger de inte har fått veta vad som gäller blir obehagliga då de inte vet vad beslutet ska bli. 

En av respondenterna berättar om att efter att han fått byta handläggare så vet han inte längre 

med säkerhet hur det ska bli med hans ekonomiska beslut, detta säger han gör honom mycket 

orolig och påverkar hur han är i sina möten med handläggaren, han säger: 
 

Så jag fick inte några klara besked. Hon sa att jag kunde komma upp i slutat på maj så får vi se 

om jag får några pengar. Så jag vet inte nu om jag har nästa månad betald. Det får jag inte reda 

på förrän de betalar ut, det gör de den 27:e. Så det är därför jag har svårt att sova och är nervös. 

När man inte vet om man kan betala nästa hyra. 

 

Två respondenter uttrycker vikten av att det ska vara samma regler som gäller för alla 

klienter. De säger att om det inte är så uppstår lätt avundsjuka bland klienterna vilket de säger 

leder till att de blir irriterade och då ofta går upp till socialkontoret och skäller på sin 

handläggare, en av respondenterna säger så här: 

 
Då är det ju också en sak för socialsekreteraren, när jag sitter och dricker nere på torget då har 

jag fullt socialbidrag, men när jag börjar arbetsträna och råkar vara borta en dag då drar de bort 

270 spänn och den logiken har jag inte förstått än idag. Det borde istället premieras, att man får 

en matkupong eller. Det har jag reagerat mot som sagt. Det går ju upp och ner, mår man dåligt 

och kanske är hemma två dagar och inte ringer och så får du då avdrag, då kan man ju skita att 

gå dit och fortsätta dricka. Men det där är ju också olika, en individuell tolkning av 

socialsekreterarna. Om de vill dra av de där 270 kronorna… Avundsjukan bland missbrukare som 

är i samma situation det skapar en jäkla massa irritation… 

 

De två respondenterna säger att de tycker att handlingsplanerna ska se lika ut för alla klienter 

så blir det inte någon avundsjuka för dem som är i samma situation.  

 



28 
 

5.3.3 Klienternas egen påverkan 

 

Mycket av de respondenterna har sagt om vad som påverkar om bemötandet blir bra eller inte 

handlar om handläggarens roll, men nästan alla respondenter säger också att det till stor del 

beror på dem själva hur bemötandet blir. En av respondenterna uttrycker sig så här: ”Jag vet 

en som tycker att soc är (tummen ner) men jag har inga problem. Det är hur du uppträder 

själv. Det är det det går ut på. Du kan inte gå dit och vara stökig”. En annan respondent säger 

att bemötandet inte blir särskilt bra beroende på vilken period i livet man är inne i, om man 

håller på med sitt missbruk eller om man har kommit ur det, han säger så här: 

 
För det är en jävla skillnad att prata med en som är ren och en som är kvar inne i ruset. Jag vet ju 

själv att är man inte ren så hör man ju inte vad socialsekreteraren säger egentligen, utan då vill 

jag ju bara ha pengar. En gång i månaden går man dit för att få pengar bara. Lyckas jag med en 

timma så klarar jag mig en månad till. 

5.3.4 Analys av vad som gjort bemötandet bra eller mindre bra 
 

Resultatet visade att personkemin var en viktig faktor för att få till ett bra bemötande mellan 

klient och handläggare.  En annan viktig faktor var att känna sig respekterad, detta genom att 

handläggaren lyssnar på klienten. Detta tema var återkommande i många av de andra tidigare 

studierna (Hall, 2009; Eriksson, 1999; SOU 2007:2), respondenterna i dessa studier använde 

då uttryck såsom tillit, respekt, lyssnad på och sedd som en individ inte socialfall. När två 

individer ska samarbeta krävs det att personkemin fungerar, detta gäller inte bara i det 

professionella mötet mellan klient och handläggare utan även i den privata sfären. Om 

känslan av att inte vara omtyckt infinner sig blir det svårare att få till ett bra samarbete. Till 

exempel om klienten känner att handläggaren ser ned på honom av någon anledning kan 

klienten komma att ta över den syn handläggaren har på honom (klienten). Det är detta Mead 

(1995) benämner som rollövertagande, det handlar om att se sig själv ur den andres synvinkel. 

Handläggaren kan komma att vara klientens signifikanta andre, med det menar Mead (1995) 

en betydelsefull person för klienten. För vissa klienter kan handläggaren komma att bli den 

viktigaste livlinan som gör att hoppet finns kvar. Därför är det viktigt för samarbetet och för 

klientens självkänsla hur handläggaren ser på honom och att denne inte har förutfattade 

meningar. Handläggarens attityd gentemot klienten påverkar hur bemötandet blir. Om 

handläggaren ser ner på missbrukare blir attityden mot klienter som missbrukar negativ till 

skillnad från en handläggare som har en förståelse för klienters missbruksproblematik. 

MacLaughlin et al. (2006) har gjort en studie rörande professionellas attityder gentemot 

missbruk. Majoriteten av dem hade en negativ syn på människor som använder sig av illegala 

droger, de ville heller inte arbeta med dem. Dessa professionella kände ingen empati för 

missbrukare. Om handläggarna på ett socialkontor har denna inställning mot missbrukare 

påverkar det deras bemötande negativ och kan leda till att klienterna känner sig utdömda.  

 

Vårt resultat visade att respondenterna vid några tillfällen kände sig dömda redan innan mötet 

och att handläggarna inte visade på ett empatiskt förhållningssätt. Relationen kändes därmed 

mest byråkratisk och opersonlig, något som påverkar bemötandet och upplevs negativt hos 

respondenterna. Denna upplevelse av att bli sedd som klient och inte människa visade sig 

också i Halls (2001) studie. Där sade respondenterna att de möten som inte fungerade bra var 

de möten då handläggaren lät den byråkratiska sidan överta den professionella. De ansåg 

dock, precis som i föreliggande studie, att relationen till handläggaren vid de flesta tillfällen 

kändes mer mänsklig än formell. Även Erikssons (1999) studie visar på liknande resultat, 

respondenterna uppfattande sina möten med socialtjänsten som möten med en individ som 

kunde förstå dem och inte en opersonlig myndighet. Oavsett vilken av dessa upplevelser 
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klienten har av bemötandet måste de, ifall de vill ha hjälp, gå till socialkontoret. Detta talar 

Skau (2007) om och menar att frivilligheten inte alltid är frivillig, vill klienten få hjälp måste 

de underkasta sig socialtjänstens makt. Denna makt, som kan liknas vid pastoralmakten 

(Foucault, 1982), framställs som både produktiv och positiv, vilket gör det svårt för klienten 

att motstå att gå till socialkontoret och därmed delta i sin egen disciplinering.  

 

När det gäller det ekonomiska biståndet visade resultatet att respondenterna anser att det 

måste gå rättvist till vid utbetalningen. Detta, enligt respondenterna, orättvisa systemet skapar 

en avundsjuka klienter emellan och kan bidra till en sämre relation mellan klient och 

handläggare. Resultatet visar att om man får avdrag på sina pengar eller inte beror på vilken 

handläggare man har, makten ligger hos handläggaren. Det är precis så Skau (2007) tolkar 

Webers definition på makt, att handläggaren har makten utan att för den skull utöva den. 

Maktens existens finns i möjligheten att få sin vilja igenom, inte genom att den utövas.   

 

De flesta respondenterna ansåg att mötet påverkades negativt ifall de kom till socialkontoret 

påverkade av droger och/eller alkohol. De säger att då är man inte tillräckligt klar i huvudet 

för att förstå vad handläggaren menar, det är detta Fiske (2003) kallar bruskällor. I arbetet 

med missbrukare är det därför viktigt att handläggaren har en förståelse för detta och inte tror 

att det handlar om att klienten inte är villig till förändring.  

5.4 Hur skulle klienterna vilja bli bemötta på socialkontoret? 
 

Under denna rubrik har tre teman tagits fram som kategoriserar klienternas egna tankar kring 

vad som är viktigt för dem i mötet med handläggaren.  

5.4.1 Vänlighet 

 

Vikten av att få ett vänligt bemötande på socialtjänsten pratade flera av klienterna om. En 

klient uttrycker sig så här: ”ett vänligt bemötande och kanske ett leende när man tar i hand. 

Och att de säger: Hej, hur är det?” En annan klient säger att det är viktigt att handläggaren är 

vänlig, men även tydlig. På frågan om vad respondenten tyckte var viktigt i bemötandet 

svarade en respondent så här: ”man vill ju att de ska vara trevliga och ödmjuka liksom. Att de 

sätter sig in i ens situation. Inte vara så där kalla och…” En annan säger som svar på samma 

fråga: ”ja man ska väl vara vänlig, och inte ha förutfattade meningar. Ja, vanligt folkvett 

alltså”. 

5.4.2 Lyssna 

 

Att lyssna på sina klienter uppgav några respondenter var en av de viktigaste sakerna en 

handläggare kunde göra. En respondent uttrycker sig så här:  

 
Jag tycker att de ska lyssna och liksom sätta sig in i ens situation, jag tycker att det är deras jobb 

också, det är ju ofta folk som har problem som söker sig dit och tar kontakt med dem. Om de skulle 

säga att: Nej! Nu ska vi diskutera det som vart, så skulle man nog sätta taggarna utåt tror jag. 

 

En respondent säger att handläggaren skulle kunna ta det lite lugnare och prata lite med sin 

klient och inte gå så fort fram. Han berättar att handläggaren inte lyssnade alls på vad han 

hade att säga vilket han tycker är viktigt. Han säger: ”… de är inga psykologer men de kan 

låta folk prata och respektera dem som riktiga människor”. En annan respondent berättar om 

vikten av att bli lyssnad på, han säger att de måste låta klienterna få ur sig allt de vill ha sagt. 
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5.4.3 Handläggarens förtroende 

 

En respondent påpekar vikten av att handläggaren tror på sin klient när han kommer och vill 

ha hjälp. Han berättar även om alkoholisters ”manipulationsförmåga” och att det är otroligt 

viktigt att handläggaren kan hantera detta och inte tror på allt han säger samtidigt som hon 

inte hela tiden kan misstro sin klient. Han uttrycker sig så här: ”… som missbrukare blir man 

väldigt duktig på att slingra sig”. En annan respondent pratar om att ett förtroende måste 

byggas upp och att han vill ha respekt för sin handläggare. Han säger: ”hon får inte vara för 

mesig, då blir hon ju överkörd, man vill ju känna att man kan lita på dem och känna 

förtroende”. En respondent hade inget förtroende alls för sin handläggare, han säger:  

 
… det var en som gick på opiater, då hade handläggaren reagerat, vad är det för någonting? Vet 

de ingenting de som ska sitta på socialkontoret och ta hand om… du har ju allt från tunga droger 

till lätta droger som alkohol, det är ju inte bara starköl och vodka. Vad får man för förtroende för 

en sån person? 

 

Han säger fortsättningsvis att det är viktigt att de som jobbar på socialkontoret har kunskap 

om olika droger för att kunna hjälpa sina klienter. 

5.4.4 Analys av hur klienterna skulle vilja bli bemötta på socialkontoret  
 

Resultatet visar att respondenterna vill bli vänligt bemötta av sin handläggare. De vill även bli 

lyssnade på när de pratar om sin situation och det är viktigt att handläggaren inte misstror 

klienten utan tror på det han berättar. Detta stämmer överens med vad respondenter i Fischer 

och Neales (2008) studie påtalar. I deras studie uppgav respondenterna att det som bidrar till 

svårigheter i relationen med handläggaren är om denne misstror klienten, genom att de tror att 

klienten manipulerar och försöker lura till sig behandling. Även i Erikssons (1999) och Halls 

(2001) studier var tilliten hos handläggaren viktigt för klienterna då de plötsligt kan känna sig 

misstrodda och ifrågasatta. Det är viktigt att personalen tror på att klienten vill bli ren när han 

uppsöker socialkontoret för att få hjälp för sitt missbruk. Enligt Regeringsformen (1974:152) 

1 kap 2 § ska den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde, att 

misstro klienten går emot det regeringsformen säger. Den makt som handläggarna har i 

relation till sin klient har de endast för att klienten väljer att vara klient. Detta kan kopplas till 

Foucaults (1980) idé om att makten är relationell, om individen inte väljer att vara klient har 

handläggaren ingen makt alls över denne. Makten uppstår endast i relationen dem emellan, 

men det är handläggaren själv som bestämmer hur han eller hon utövar den makten. En av 

respondenterna i föreliggande studie kände sig motarbetad och misstrodd då han först hade 

samlat kraft och mod att gå till socialkontoret för att sedan vara tvungen att kämpa för att få 

hjälp. Att klienten har samlat kraft för att komma dit och be om hjälp borde vara tillräckligt 

för att ta honom på allvar, han borde inte behöva slåss för sin rätt till hjälp. Skau (2007) 

skriver om denna maktobalans och säger att lagarna finns inte bara till för handläggaren, utan 

även för klienten. Det finns rättigheter som klienterna många gånger inte känner till och det är 

handläggarens skyldighet att informera dem om det. I och med sina rättigheter har klienterna 

en form av makt, men om de inte känner till sina rättigheter hur ska de då kunna utöva denna 

makt?  
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6 Slutdiskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur klienter som har eller har haft en 

alkohol- och/eller drogproblematik upplever att de blir bemötta på socialkontoret. 

 

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Hur upplevde klienterna det första mötet med socialkontoret? 

2. Hur upplever klienterna bemötandet under ett pågående ärende? 

3. Vad är det som gör att klienterna upplever att bemötandet varit bra eller mindre bra?  

4. Hur skulle klienterna vilja bli bemötta på socialkontoret? 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Våra resultat visar att alla hade negativa känslor inför sitt första möte. Detta kan vi mycket väl 

förstå då synen på socialtjänsten i många fall är negativ. När vi under utbildningens gång har 

pratat med människor som inte själva går till socialtjänsten är vår erfarenhet att en del anser 

att de klienter som går dit ligger samhället till last då de inte kan klara sig själva. När det 

gäller missbrukare är det ännu värre, det är många som tycker att missbrukare har sig själva 

att skylla och att de borde klara sig ur sin situation själva. Därför tycker vi att det är viktigt att 

handläggaren genom sitt bemötande, så långt det går, försöker motverka att klienten tar över 

samhällets bild. Frågan är bara hur man ändrar samhällets bild på socialtjänsten och de 

människor som går dit? Att gå till socialtjänsten innebär att man mister en del av kontrollen 

över sitt liv, något som säkert uppfattas kränkande av alla klienter. Men måste det bli så att 

klienten känner det som att han mister kontrollen? Om handläggarna låter dem vara 

tillräckligt mycket delaktiga i sitt eget ärende borde känslan av att fortfarande ha kontroll 

finnas kvar, åtminstone i högre grad. Handläggarna behöver kunna känna av hur mycket de 

behöver kontrollera utifrån varje klient då alla är olika. Även om handläggarna är lyhörda 

inför detta kan det hända att klienten har svårt att uppfatta kontrollen positivt om det är så att 

han inte förstår handläggarnas sätt att agera. Resultaten visar att det är oerhört viktigt att 

handläggarna förklarar varför de gör som de gör och inte tar för givet att klienten förstår. 

Trots denna kontrollförlust visar vårt resultat att majoriteten känner sig bemötta med respekt 

och att de blir tagna på allvar. Att vårt resultat visar att konflikter uppstår i det första mötet 

mellan handläggare och klient är enligt oss förståeligt, då de flesta klienter antagligen känner 

oro och osäkerhet när de kommer dit. I och med att klienterna behöver berätta så mycket om 

sina liv och därmed blottlägga stora problematiska delar av sig själva i ett tidigt skede blir det 

extra känsligt om handläggaren inte bemöter klienten på ett tryggt sätt. I alla yrken där man 

jobbar med människor är bemötandet av yttersta vikt, våra resultat visar att bemötandet 

påverkar hur hela processen ska gå. 

 

Vårt resultat visar vidare att respondenterna har förtroende för sina handläggare även fast de 

träffar dem mycket sällan. Vi funderar på hur detta förtroende har skapats då de inte träffas 

särskilt ofta. Beror det på att handläggarna trots få möten hinner bygga upp en tillitsfull 

relation, eller grundar sig klienternas förtroende på att de har fått den hjälp de har behövt? 

Kan det bero på att de inte har någon annanstans att vända sig? Socialtjänsten är det yttersta 

skyddsnätet och om de inte accepterar de regler som gäller där finns det ingen annan hjälp att 

få. Vår förförståelse är att omsättningen av personal är mycket omfattande på de flesta 

socialkontor. Detta gör att klienterna ofta måste byta handläggare, något som vårt resultat 

också visar. Vi tror att den trygghet som klienten byggt upp med sin handläggare raseras för 

att sedan behöva byggas upp igen med en ny handläggare. Om detta sker flera gånger finns 

det en risk att klienten bara känner sig som ett ärende och inte en människa. Finns det någon 
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koppling mellan att missbrukare ofta får återfall och ett ständigt bytande av handläggare? Vi 

tror att det blir en större trygghet för klienten och ett bättre stöd om denne får ha samma 

handläggare hela tiden. En annan faktor som vi tror har betydelse för hur de fortsatta mötena 

ska gå är att handläggaren använder ett språk som klienten förstår och att handläggaren också 

är förstående för klientens svårigheter att uttrycka sig. Ytterligare en viktig faktor för att 

mötena ska fungera bra är att handläggaren kan lägga sina egna problem åt sidan och se till 

klientens bästa i och med att det är de som är utsatta. Vårt resultat visar att respondenterna tar 

på sig en del av handläggarens dåliga bemötande. Vi undrar varför de gör det? Är det så att de 

känner att de är en belastning för samhället och att de därmed inte kan förvänta sig att 

bemötandet alltid ska vara bra? Orsaken till handläggarens dåliga bemötande kan ha en 

mängd olika orsaker, om det beror på att arbetsbördan är för stor tycker vi att det lätt borde 

kunna åtgärdas till exempel med mer personal. Den ekonomiska situationen är idag är 

ansträngd, men det borde bli dyrare i längden om man inte idag väljer att ta hand om de 

människor och problem som finns på ett bra sätt. Känner inte en klient sig väl omhändertagen 

och respekterad kommer denne antagligen fortsätta med sitt destruktiva leverne för att kanske 

senare komma tillbaka i ett ännu sämre skick. Utifrån vår erfarenhet har handläggarna oftast 

en intention om att deras maktutövning ska leda till något gott, det är dock inte så lätt att få 

klienten att förstå detta. För att ha större möjligheter att lyckas med detta tror vi att det 

underlättar med både praktisk erfarenhet och utbildning. Därför tycker vi att det vore bra om 

socionomstuderande fick mer praktik under utbildningens gång för att delar som exempelvis 

bemötande inte går att lära sig på något annat sätt än att vara ute i verkligheten. 

 

I resultatet visade det sig att personkemi var den viktigaste faktorn för ett bra bemötande. 

Dessa resultat anser vi inte vara särskilt överraskande då personkemin är viktig i alla 

relationer och speciellt då samarbete krävs. För att få till ett bra samarbete behöver båda 

parter känna en ömsesidig respekt för varandra. Utifrån erfarenhet från våra praktikplatser kan 

handläggaren bli väldigt viktig för klienten och om handläggaren då sviker klienten på något 

sätt, antingen i sitt sätt att se på klienten eller på sitt sätt att hjälpa, kan det få ödesdigra 

konsekvenser. Det kan vara så att klientens kontaktnät bara består av andra missbrukare och 

att handläggaren då blir den enda i klientens liv som kan hjälpa och stötta honom ur sitt 

missbruk. Om då handläggaren ser ner på missbrukare kan det hända att klienten övertar 

denna syn och därmed börjar se ned på sig själv. Även om de flesta går till socialtjänsten 

frivilligt för att be om hjälp är det nog oftast motvilligt. De kan visserligen välja att vara 

hemlösa utan några pengar och fortsätta med drogerna, men vem vill egentligen leva det livet? 

När man blir klient ställs det många gånger krav för att hjälp ska erhållas, en konsekvens av 

att inte uppfylla kraven kan vara att man får avdrag på socialbidraget. Vi förstår att 

handläggarna måste ha krav på klienterna utifrån lagar och regler, frågan är om det måste 

drabba dem just ekonomiskt om de inte lyder? För en person som redan har en mycket låg 

inkomst blir dessa avdrag tydligt kännbara och får de avdrag för ofta kan det få dem att tappa 

sin motivation till ett drogfritt liv. Istället för att dra av pengar då de missköter sig, skulle man 

inte kunna premiera dem när de sköter sig? De får därmed en uppmuntran och kanske ännu 

mer motivation till förändring.  Vårt resultat visar att det är lätt för handläggarna att låta den 

byråkratiska sidan ta överhanden, antagligen för att de ständigt arbetar nära lagar och 

paragrafer. Utifrån våra resultat tolkar vi att det är viktigt att de professionella kommer ihåg 

och ständigt påminner sig om att det är unika människor de arbetar med och att de tror på det 

de berättar. Om klienten har samlat kraft och mod att gå till socialkontoret för att be om hjälp 

skulle det vara fruktansvärt om denne blev misstrodd. Det kan leda till att han går därifrån och 

fortsätter sitt destruktiva liv, trots att det inte var det han ville. Denna misstro kan exempelvis 

uppstå om en klient gång på gång sviker sin handläggares förtroende, trots detta behöver 

handläggaren ständigt ge klienten nya chanser. Även om klienten kommer påverkad till ett 
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möte bör handläggaren bemöta denne på ett bra sätt och de bör också se till att klienten vid 

nästa tillfälle har uppfattat vad handläggaren har sagt. Denna typ av bruskälla är viktig att 

handläggaren inte ignorerar, en annan bruskälla som är lika viktig att tänka på är var klienten 

får berätta om sitt ärende. På vissa socialkontor får klienten berätta om sitt ärende i 

mottagningen som är i samma rum som väntrummet där andra klienter sitter. Dels kan 

klienten störas av de andra men också känna det obehagligt då andra kan höra vad han säger. 

Resultatet visade att vänlighet, att bli lyssnad på och bli trodd på var tre önskningar om hur 

respondenterna ville bli bemötta, vi tycker att detta är tre grundläggande faktorer för alla 

bemötanden.  
 

Som det ovanstående resultatet visar är bemötandet otroligt viktigt för klienterna på 

socialkontoret, det kan påverka hur hela processen kommer att gå. Respondenterna upplever i 

stort att bemötandet på socialkontoret är bra, men det finns förbättringar att göra. Det 

viktigaste för klienterna var att de fick en handläggare där personkemin stämde och att de blev 

lyssnade på samt bemötta med respekt. Det var även viktigt för dem att få ha kvar samma 

handläggare genom hela ärendet. 

6.2 Metoddiskussion 
 

Att undersöka bemötandet på socialtjänsten var ett önskemål från en kommun i 

Mellansverige, syftet formulerades utifrån vad de ville ha undersökt. Anledningen till att detta 

ämne valdes var för att vi anser att bemötandet inom socialtjänsten är av stor vikt i och med 

att de arbetar med utsatta människor som ofta redan mår dåligt. Hade vi gjort om studien 

skulle frågeställningarna ha omformulerats och kanske blivit färre då de svar vi fick blev 

väldigt lika varandra och i vissa fall var det svårt att veta under vilken frågeställning svaren 

bäst passade in.  

 

Den tidigare forskningen kändes först inte som den mest relevanta, men i analysen har det 

visat sig att naturliga kopplingar har kunnat skapas. Vår kritik mot valet av den tidigare 

forskningen är att några av studierna är runt tio år gamla, och förhoppningsvis har bemötandet 

förändrats så mycket till det bättre att dessa studier inte längre har lika stor tyngd när dagens 

bemötande undersöks. Vi har dock lagt ned mycket tid på att hitta nya och relevanta studier i 

ämnet, utan stor framgång. Bristen på studier kring bemötande ur klienters perspektiv är något 

som även Hall (2001) skriver om. En annan svårighet är att hitta studier om detta ämne på 

engelska då den närmaste översättningen för bemötande är attitudes, vilket mer speglar 

attityder.  

 

De val som gjorts gällande teorier anser vi ligger i temat för vårt ämne, det kan dock finnas 

andra teorier som på ett lika bra eller bättre sätt kan stödja resultaten i föreliggande studie.  

Makt har varit relevant för att makt är något som ständigt är närvarande i socialtjänstens 

arbete och i relationen mellan klient och handläggare. Den största makten finns hos 

handläggaren och det är också denne som är ansvarig för att bemötandet blir bra, det är därför 

viktigt att handläggarna inser hur mycket deras maktposition påverkar klienten. Även om 

handläggaren gör sitt yttersta för att få till ett bra bemötande och gör allt i sin makt för att 

klienten inte ska känna sig i underläge kommer troligen klienten ändå att känna sig 

underlägsen. Även interaktionismen har varit relevant då bemötandet uppstår i interaktionen 

mellan människor. Det är viktigt att kommunikationen fungerar så att inte missförstånd 

uppstår, detta gäller både handläggare och klient. Det handlar inte bara om det som en person 

säger utan även hur den andra personen uppfattar det. Då detta är två stora teorier har det varit 



34 
 

svårt att veta vad som har varit det mest väsentliga för vår studie, men vi tycker att de begrepp 

som har tagits med är relevanta för vårt resultat.  

 

Gällande metod var vår första tanke att göra en kvantitativ undersökning i form av enkäter, 

men socialtjänsten eftersökte dock en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av klienter 

och därmed ändrade vi val av metod. Frågorna i intervjuguiden hade väldigt små skiftningar 

vilket gjorde att svaren blev väldigt lika varandra. Detta medförde att vissa delar i resultatet 

påminner om varandra. Skulle vi göra om studien skulle frågorna ha varit tematiserade på ett 

annat sätt för att få tydligare skillnader i svaren. Det vi också har ifrågasatt är om 

respondenternas svar skulle vara annorlunda om endast en utav oss hade intervjuat, vi tror inte 

det hade påverkat då stämningen alltid kändes avslappnad och god. Om urvalet hade varit 

annorlunda hade resultatet kunnat vara liknande men även något helt annat, med det vill vi 

säga att resultaten inte på något sätt går att generalisera, utan det gäller endast dessa åtta 

respondenters upplevelser. 

 

I vårt resultat har vi valt att inte göra en personbeskrivning på våra respondenter just för att 

värna om deras anonymitet, vi har även valt att skriva att alla svar kommer från män även fast 

kvinnor har deltagit i studien. Detta för att de bor i en liten ort och därmed är identifiering 

lättare. För studiens syfte finns det inte heller någon anledning att särskilja de olika 

individerna.  

 

Då denna studie har genomförts i samarbete med en socialtjänst har urvalet gjorts av 

socialtjänsten, vi har därmed inte kunnat påverka vilka som ska intervjuas. Förutom de 

klienter som intervjuats hade det även varit intressant att intervjua handläggare för att få en 

djupare förståelse och inblick i hur bemötandet ser ut. Det hade varit intressant att få veta hur 

de uppfattar missbrukare, vilken kunskap de har om missbruk och olika droger samt om de 

aktivt arbetar med frågor om bemötande och i så fall hur. En annan viktig fråga att ställa sig är 

om resultatet hade blivit annorlunda om respondenterna inte varit missbrukare. Hade andra 

klienter upplevt sig bättre eller sämre bemötta? Dessa funderingar uppkom då vi läste en 

studie om professionellas attityder gentemot drogmissbrukare (McLaughlin et al., 2006). De 

kom fram till att många av de professionella hade en negativ syn på drogmissbrukare och ville 

helst inte arbeta med dem. Om handläggarna till respondenterna i föreliggande studie har den 

attityden mot sina klienter, hur kan då bemötandet bli bra?  

6.3 Nya studier 
 

Under studiens gång har vi sett nya områden framträda som skulle vara intressanta att 

undersöka. Det handlar dels om en utveckling av föreliggande studie men också om helt nya 

studier. För att få en djupare bild av bemötandet hade det varit intressant att intervjua även 

handläggare på socialkontoret för att få veta deras syn på bemötandet. Vad tycker de är viktigt 

i bemötandet? Hur tycker de att bemötandet på socialkontoret är nu? I de fall bemötandet blir 

dåligt från handläggarens sida, vad anser de att det beror på? Ytterligare en fundering som har 

kommit upp efter våra intervjuer är hur mycket dessa handläggare vet om missbruk. Ett annat 

ämne för en ny studie skulle kunna vara socionomstudenternas kunskap om missbruk. Flera 

av respondenterna ansåg att en del av de nya handläggarna hade dålig kunskap om droger och 

annat som rör missbruk och tyckte därför att de inte var kompetenta att arbeta med 

missbrukare. Är det för lite undervisning om missbruksområdet i utbildningen? Krävs det mer 

praktik gällande detta område för att kunna skapa en förståelse för missbrukare? 
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Det finns många olika områden som är viktiga att studera inom det sociala arbetet, till 

exempel bemötandet. Eftersom det inte finns så mycket forskning kring bemötandet bör det 

läggas stort fokus på detta ämne. Inom socialtjänsten bör man kontinuerligt utvärdera 

bemötandet och ständigt förbättra tillvägagångssättet för klienternas skull.  
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Bilaga 1- Missivbrev 
Västerås, den 8 april 2010 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar näst sista terminen på Socionomprogrammet med inriktning 

mot missbruk, ohälsa och rehabilitering vid Mälardalens högskola och som ska skriva ett 

självständigt examensarbete (c-uppsats), som en del i vår utbildning. 

 

Vi har valt att studera bemötande mellan socialsekreterare/personal och klienter. För att samla in 

kunskap om detta och få en bättre förståelse för ämnet skulle vi vilja göra en intervju med dig. 

Intervjun beräknas ta ungefär 30-40 minuter och den är planerad i enlighet med 

forskningsetiska regler. Dina kunskaper och erfarenheter är mycket värdefulla för oss och 

därför hoppas vi att du vill medverka! 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar. 

Anna-Lena Eriksson, anna_lenaeriksson@hotmail.com, 0737- 64 06 51 

Maria Välijeesiö, mariavalijeesio@gmail.com, 0733-82 40 69 

 

 

 

Handledare: 

Sylvia Bergvall, sylvia.bergvall@mdh.se , 016-15 32 63, 0707- 162 262 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:anna_lenaeriksson@hotmail.com
mailto:mariavalijeesio@gmail.com
mailto:sylvia.bergvall@mdh.se
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 

Inledning 

 
 Presentation av oss – namn, program 

 Presentation av arbetet och dess användning (c-uppsats) 

- Handlar om bemötande på socialkontoret 

 Ok att avsluta eller välja att inte svara på någon fråga 

 Konfidentialitet – 8 st, men personalen får inte veta vem som sagt vad 

 Ok med att spela in – obs! ta med papper och penna. 

 Intervjun kommer att ta ca 30-40 minuter. 

 Några funderingar? 

 

Inledande frågor 

 
 Ålder 

 Hur länge har du varit här öppenvården?  

- Trivs du här? 

- Bättre än i höga huset? 

- Brukar du vara med och laga mat? 

 Hur kom du hit (öppenvården)? Öppen ingång eller remiss. 

 Har du haft samma handläggare hela tiden? (på soc.kont.) 

- Är det skillnad på olika handläggare när det gäller bemötandet?  

På vilket sätt?  

 Hur viktigt är bemötandet anser du: 

- För självkänslan- för hur du känner dig 

- För ditt eget agerande mot personalen 

- För ert samarbete 

- För din inställning till socialtjänsten 

 

Det första mötet (”ansikte mot ansikte”) 

 
 Vad hade du för förväntningar innan det första mötet? 

 Berätta om det första mötet? – hur gick det till? 

- Blev du bra/mindre bra bemött? Förklara/motivera. 

 Vid första besöket, upplevde Du att Ditt ärende togs på allvar? 

 Hur blev mötet? Nöjd/missnöjd?  

 Vad hade du eventuellt velat ha annorlunda? Förklara/motivera. 

- Hur skulle du vilja att handläggaren hade agerat? 

 Vad är det viktigaste i det första mötet? 

 

Fortsatta möten 

 
 Vad tycker du om att gå dit? – vilken känsla har du? 

 Blir du bra/mindre bra bemött? Förklara och motivera 

- Kan vara olika på olika möten 

- Vad var det som gjorde att mötet var bra / mindre bra? 
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- (om dåligt möte) - hur skulle det mötet ha varit för att vara bra? 

 Vad vill du eventuellt ha annorlunda?(även om mötet var bra) 

 Hur skulle du vilja att handläggaren agerar?  
- kan du beskriva ett bra / mindre bra möte. 

 Vad är det viktigaste i dessa möten? (bortsett från det första) 

- T.ex. bra besökstider, tillgänglighet, vänlighet, tydlighet, 

informativt 

 

Socialsekreterare 

 

 Den syn på socialtjänsten som du hade innan din kontakt med dem – har den 

förändrats? Hur? 

 Hur tycker du att du blir behandlad av personalen? 

- Känner Du att Du blir bemött med respekt av Din handläggare? 

- Tycker Du att Din handläggare lyssnar på vad Du har att säga? 

- Känner Du att Du får vara med och påverka insatser i Ditt ärende? 

 Vad är den/de viktigaste egenskaperna hos en socialsekreterare? Varför? 

 Om du var personal – vad skulle du tänka på inför mötet med klienter? 

 Känner du förtroende för din handläggare? Om inte – varför? 

- Känner Du förtroende för att Din handläggare gör sitt bästa i Ditt ärende? 

 Tillgängligheten? Är det lätt att få tag på socialsekreteraren om det uppstår frågor, 

problem mm?  

 Hur ofta tycker du att ni behöver träffas? Lagom som det är, eller behövs det ske 

oftare eller inte så ofta?  
 

Följdfrågor 

 
 På vilket sätt? 

 Kan du förklara? 

 Hur menar du då? 

 Vad menar du med det? 

 Kan du utveckla? 

 Hur skulle du ha gjort? 

 

Avslutning 
 

 Finns det något annat som du vill ta upp? 

 Är det ok att komma tillbaka och hur ska jag då ta kontakt med dig? 

 

 

 


