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Sammanfattning 
I socialt arbete finns det flertalet lagar, riktlinjer och regler som påverkar socialarbetares 
förhållningssätt gentemot deras klienter. Inom kommunalt utredningsarbete representerar 
socialarbetarna en myndighet och deras arbete genomsyras av en maktobalans som existerar 
mellan dem och klienterna. Maktobalansen uppenbaras av att socialarbetaren har lagar som 
ger dem maktbefogenheter att ingripa i människors liv och bestämma över beslut som rör 
deras klienter oavsett om klienterna själva vill det eller inte. Utifrån denna komplexa relation 
har studiens syfte växt fram; att undersöka hur socialarbetare beskriver sitt förhållningssätt 
gentemot sina klienter. En kvalitativ metod i form av fem semistrukturerade intervjuer har 
används för att uppfylla studiens syfte. På utredningsenheten vuxen i Örebro kommun 
bemöter socialarbetarna både unga vuxna och vuxna personer. Eftersom unga vuxna personer 
nyligen enligt lag har blivit ansedda som vuxna, innebär det att de får ett större ansvar för sitt 
eget liv. Med anledning av detta har studien även i syfte att undersöka om det går att uttyda 
skillnader i socialarbetares beskrivningar av deras förhållningssätt beroende på om klinten är 
ung vuxen eller vuxen och i så fall vilka. Enligt vår tolkning har resultatet för studien påvisat 
att socialarbetarna har ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot sina klienter. Vi 
anser att socialarbetarna har ett annat tänk gentemot klienter som är unga vuxna men vi menar 
att förhållningssättet är detsamma som mot vuxna och påverkar inte etiken i det sociala 
arbetet. 
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utredningsmetodik och socialt arbete.  
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Abstract 
In social work there are a lot of rules, guidelines and laws that influence the social workers 
relationship with their clients. Within the local authority the social workers represent an agen-
cy witch execute investigative work. This work is imbued with a power of imbalance between 
the social workers and their clients. The social workers have the authority by law to involve in 
other people’s lives and make decisions that affect their clients, even if the clients want it or 
not. Based on this complex relationship the purpose of the study has developed; to examine 
how social workers describe their attitudes toward their clients. A qualitative method with 
five semi-structured interviews was used to fulfill the purpose of the study. In the adult unit of 
investigation in the local authority of Örebro, Sweden, the social workers meet both young 
adult and adult clients. Since young adults recently by law are considered as adults it means 
taking a more substantial responsibility for their own lives. Regarding this, the study also has 
the purpose to examine if differences can be interpreted from the social workers explanations 
about their attitude toward their client, depending whether if the client are young adult or 
adult. According to our interpretation, the results of the study revealed that social workers 
have an ethical and professional attitude toward their clients. According to us, the social 
workers have a different mindset towards clients whom are young adults but we mean that 
their attitude is the same as toward the adults and do not have an effect on the ethnics in the 
social work. 
 
 
 
Key words: social worker, client, attitude, investigation, investigative work, method of inves-
tigative work and social work. 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förord 
Tack till alla respondenter som möjliggjort att studien kunde bli genomförbar. 

Tack till vår studiehandledare Carol Stenholm som stöttat oss igenom uppsatsarbetet. 
Tack till oss själva för ett gott samarbete. 

 
Ett stort tack till Jonas Hjelmar och Jens Knutsson för att ni ställt upp för oss.



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1. Problemformulering ..................................................................................................................... 2 

1.2. Verksamhetsbeskrivning .............................................................................................................. 2 

1.3. Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 3 

2. Kunskapsläge ...................................................................................................................................... 3 

2.1. Principer som påverkar socialarbetares förhållningssätt .............................................................. 3 

2.2. Att samtala med människor .......................................................................................................... 4 

2.3. Utredande samtal inom socialt arbete........................................................................................... 4 

2.4. Professionellt förhållningssätt ...................................................................................................... 6 

2.5. Etik inom socialt arbete ................................................................................................................ 7 

2.6. Makt i relationen hjälpare och klient ............................................................................................ 8 

3. Teoretisk ram ....................................................................................................................................... 9 

3.1. Handlingsteori .............................................................................................................................. 9 

3.2. Kommunikationsteori ................................................................................................................. 10 

4. Metod ................................................................................................................................................ 12 

4.1. Val av metod .............................................................................................................................. 12 

4.2. Litteratursökning ........................................................................................................................ 12 

4.3. Urval ........................................................................................................................................... 13 

4.4. Förberedelse av intervjuerna och upprättande av intervjuguide ................................................. 14 

4.5. Insamlande av material för studien ............................................................................................ 14 

4.6. Bearbetning av resultat och analys ............................................................................................. 15 

4.7. Bedömning av kvalitén på studien ............................................................................................. 16 

4.8. Forskningsetiska överväganden och metoddiskussion ............................................................... 17 

5. Resultat och analys ............................................................................................................................ 18 

5.1. Hur socialarbetarna beskriver att de förhåller sig gentemot sina klienter .................................. 18 

5.1.1. Socialarbetarnas beskrivningar för hur de påverkas av hur en utredning påbörjas ............. 18 

5.1.2. Socialarbetarnas förhållningssätt i förhållande till klienten och yrkesrollen ....................... 19 

5.1.3. Påverkar relationen socialarbetare - klient socialarbetarnas förhållningssätt ...................... 21 

5.1.4. Var och hur sker kontakten mellan socialarbetarna och klienterna ..................................... 22 

5.2. Hur socialarbetarna uttrycker sig verbalt och ickeverbalt .......................................................... 23 

5.2.1. Hur socialarbetarna beskriver deras verbala språk .............................................................. 23 

5.2.2. Hur socialarbetarna beskriver att de föredrar att kontakten med klienten sker ................... 25 

5.2.3. Hur socialarbetarnas beskriver att de uttrycker sig ickeverbalt ........................................... 25 

5.3. Hur socialarbetarna anser att de förhåller sig till unga vuxna klienter ....................................... 26 



 
 

5.4. Slutanalys utifrån kommunikationsteorin................................................................................... 28 

6. Slutdiskussion .................................................................................................................................... 28 

6.1. Förslag på forskning ................................................................................................................... 30 

Litteraturlista ......................................................................................................................................... 31 

Bilaga 1 – Brev till respondenterna ....................................................................................................... 34 

Bilaga 2 – Intervjuguide ........................................................................................................................ 35 



1 
 

1. Inledning 
Utredningar av människors livssituationer sker dagligen inom socialtjänsten i Sverige. År 
2010 var det 8 procent fler invånare i Sverige som fick frivillig institutionsvård enligt 
Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) samt 18 procent fler invånare som fick tvångsvård på 
institution enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) än år 2009 
(Socialstyrelsen, 2011, s. 5). Intresse för utredande arbete skapades då en av oss utförde sin 
verksamhetsförlagda utbildning på utredningsenheten vuxen i Örebro kommun. När en 
utredning inleds inom enheten vuxnen sker det enligt 11 kapitlet 1 § SoL eller 7 § LVM. En 
utredning kan påbörjas när en ansökan från en privatperson eller en anmälan inkommer till 
socialtjänsten. En ansökan innebär att en person söker hjälp för sin livssituation eftersom 
denne själv inte anser sig kunna förändra eller påverka den. En anmälan innebär att 
information kring en persons livssituation inkommer till socialtjänsten vilket kan föranleda 
någon form av insats eller åtgärd. Vid utredande arbete ska socialarbetarna förhålla sig till 
lagar, regler och riktlinjer i deras arbete. Denna komplexitet har bidragit till att studies syfte är 
att undersöka hur socialarbetarna på utredningsenheten vuxen i Örebro kommun beskriver sitt 
förhållningssätt gentemot sina klienter. 
 
Utredningsenheten i Örebro är uppdelad i tre olika enheter (Socialförvaltningen, 2011, s. 3). 
Dessa enheter benämns som utredningsenheten barn och familj, utredningsenheten ungdom 
och familj samt utredningsenheten vuxen. Uppdelning gör att socialarbetarna inom respektive 
enhet har olika målgrupper vilka de möter i sitt arbete. Socialarbetarna på utredningsenheten 
vuxen bemöter både unga vuxna och vuxna i sitt arbete. Med unga vuxna avser vi personer 
mellan 18-21 år med anledning av att 1 kapitlet 2 § SoL definieras barn som människor under 
18 år vilket innebär att en person som fyllt 18 år är vuxen. Vi avser att en person är ung vuxen 
till denne är 21 med hänvisning till att föräldrar kan ha underhållskyldighet för sina barn tills 
att de har fyllt 21 år enligt 7 kapitlet 1 § Föräldrabalken (1949:381) (FB) samt att vården 
senast kan avslutas för en ung person när denne fyllt 21 år enligt 1 § Lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi avser med anledning av ovanstående att 
personer som är över 21 år är vuxna. Övergången från att vara barn till att benämnas som 
vuxen är komplex med anledning av att en person vid denna övergång får ett större ansvar för 
sitt liv utifrån ovanstående lagar. Studien har därför även i syfte att undersöka om det går att 
uttyda skillnader i socialarbetarnas beskrivningar av deras förhållningssätt beroende på om 
klienten är ung vuxen eller vuxen och i så fall vilka. 
 
År 2010 aktualiseras 7078 stycken utredningar på utredningsenheten vuxen 
(Socialförvaltningen, 2011, s. 8). Det innebar cirka 470 stycken nya ärenden per handläggare 
år 2010 (a.a., s. 5). Arbetsplatsen kan därmed ses som mycket intressant då de som arbetar där 
möter många människor med olika bakgrund och livsberättelser, men detta medför även en 
svårighet och komplexitet i arbetsuppgifterna för socialarbetarna. En svårighet är att behandla 
klienter på ett etiskt riktigt sätt, i enlighet med lagstiftning och etiska riktlinjer 
(Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 3). En annan svårighet är att som handläggare inse vilka 
förutfattade meningar man har och hantera dem så att klienten inte märker av dem eller 
påverkas av dem (Rökenes & Hanssen, 2007, s. 95; Akademikerförbundet, 2011, s. 4). När en 
privatperson tar kontakt med en socialarbetare blir denne en klient och i relationen dem 
emellan synliggörs en maktaspekt, då socialarbetaren kan anses ha en makt över klienten 
(Skau, 2007, s. 30). Med hjälp av olika lagar har socialarbetaren befogenhet att bestämma 
över insatser och åtgärder för klienter och kan därför anses vara myndighetsutövare 
(Warnling-Nerep, 2008, s. 30; Skau, 2007, s. 37). Myndighetsutövning associeras med att 
offentliga organ utövar makt mot en enskild och att detta relaterar till både betungande och 
gynnande beslut (Warnling-Nerep, 2008, s. 43). Socialarbetarna på utredningsenheten vuxen 
anses som myndighetsutövare då de kan tillämpa LVM mot en klients vilja. 
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1.1. Problemformulering 
Presenterad statistik (se kapitel 1) påvisar att en ökning har skett gällande insatser för 
invånarnas behov i Sverige och att det utredande arbetet innebär att socialarbetare bemöter 
många olika människor, inte bara de som blir beviljad en insats utan även de som utreds men 
får avslag av en insats. Socialarbetarna bemöter många människor med olika behov och 
eftersom de har makt och befogenhet att bestämma över insatser och åtgärder för klienter är 
deras förhållningssätt gentemot deras klienter både viktigt ur ett etiskt perspektiv och ett makt 
perspektiv. Tidigare studier har påvisat att professionella yrkesutövare har brustit i sitt 
förhållningssätt på grund av hur medvetna de har varit gällande deras förhållningssätt utifrån 
deras yrkesroll samt att yrkeserfarenheten kan ha betydelse för den empatiska 
kommunikationsförmågan och professionella attityden (Holm, 1995; Holm, 2002). Eftersom 
vi har funnit väldigt lite forskning om hur socialarbetarna själva beskriver att de förhåller sig 
anser vi det som väldigt viktigt att undersöka detta med hänvisning till att tidigare studier har 
påvisat att förhållningssättet kan brista hos professionella yrkesutövare. 
 
Med anledning av att socialarbetare använder sig av samtal som ett verktyg för att insamla 
information och kunskap om klienter kan det ses som viktigt att vara medveten om att de som 
ingår i ett samtal intar olika roller i form av observerande, reflekterande, lyssnande och 
berättande (Andersen, 2003, 51, 57, 92). Olika metoder har använts inom utredande arbete 
och utredande samtal samt att dessa har förändrats över tid (Gordan, 2010, s. 50-51). Under 
1960-1970-talet har det blivit allt vanligare i Sverige att arbeta tillsammans med klienten och 
visa respekt genom att denne själv får vara delaktig i utredningen. Hur beskriver 
socialarbetarna att de i utredande samtal förhåller sig gentemot sina klienter? När 
socialarbetarna bemöter sina klienter har de olika principer (se kapitel 2.1), lagrum (se kapitel 
1) och etiska riktlinjer (se kapitel 2.5) som de påverkas av i deras förhållningssätt. Det som 
studien ifrågasätter är hur socialarbetarna själva beskriver sitt förhållningssätt gentemot deras 
klienter?  
 
1.2. Verksamhetsbeskrivning 
Socialtjänsten i Örebro innehåller fyra områden vilka är förebyggande & mottagning, vuxna, 
barn & familj samt ungdom & familj (Socialförvaltningen, 2011, s. 3). Mottagningsgruppen är 
en del av området förebyggande och mottagning. Dessa tar emot ansökningar och 
anmälningar som gäller kommunens invånare. De utför en förhandsundersökning som ligger 
till grund för om en utredning ska inledas eller inte. Utredningsenheten vuxen tillhör området 
vuxna och de utredningar som sker på denna arbetsplats gäller vuxna personer från 18 år. 
Majoriteten av utredningarna på denna enhet berör personer med missbruksproblematik. 
Utredningarna som sker har i syfte att hjälpa kommunens invånare, vilka är i behov av stöd 
och hjälp ifrån samhället, så att de ska få sina behov tillgodosedda samt förbättra sina 
livssituationer. Utredningsenhetens samarbetspartner är många. I vissa fall kan samarbete 
mellan utredningsenheterna vuxen och ungdom & familj vara en nödvändighet. Detta då 
klienter som ska fylla 20 år och haft insatser inom ungdom & familj måste över till vuxen om 
behovet av hjälp kvarstår. 
 
Ansvarsområdet för utredningsenheten vuxen 
Socialarbetarna på utredningseneheten vuxen har ett ansvarsområde vilket innebär att följa 
hela utredningsprocessen vid ett ärende. Detta innebär exempelvis ett ansvar för att utreda 
behovet av insats, besluta om insatser ska beviljas eller avslås och se till så att beviljade 
insatser genomförs. Socialarbetarna ska även följa en verksamhetsplan vilken de ska vägledas 
av i sitt arbete. Verksamhetsplanen innefattar principer om att deras arbete ska vara rättsäkert 
och präglas av respektfullhet, tillgänglighet och klientens delaktighet (Socialförvaltningen, 
2011, s. 5). 
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Metoder som används inom utredningsenheten vuxen 
Utredningsenheten använder sig av olika metoder i sitt utredningsarbete. Addiction serverity 
index (ASI) används (Socialförvaltningen, 2011, s. 5-6) vilken är en strukturerad och 
standardiserad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem. 
Den som arbetar med ASI-intervju är utbildade i detta och metoden består av två intervjuer, 
en grundintervju och en uppföljningsintervju. För att belysa klientens situation och 
hjälpbehov går man igenom sju livsområden (Socialstyrelsen, 2005, s. 17-19). Ytterligare en 
metod som används är Motivational interview (MI) som står för motiverande samtal och är en 
metod vilken strävar efter att klienten ska få hjälp att själv inse vilka motiv som finns för och 
emot ett visst beteende. Denna typ av metod sker i form av rådgivandesamtal och den som 
arbetar med MI har genomgått en utbildning för att kunna använda sig av den 
(Socialstyrelsen, 2007, s. 84). En metod som används vid klienter i ålder 18-19 år är Barns 
behov i centrum (BBIC) vilken tillämpas på barn och ungdomar (Socialförvaltningen, 2011, s. 
5). Denna metod har en helhetssyn vad gäller barn och ungas utveckling inom olika områden 
som exempelvis fysisk och psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2006, s. 9). 
 
1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur socialarbetare vid utredningsenheten vuxna i Örebro kommun 
beskriver sitt förhållningssätt gentemot sina klienter vilka är föremål för utredning. Syftet är 
även att undersöka om det utifrån deras beskrivningar går att se skillnader i förhållningssättet 
beroende på om klienten är ung vuxen eller vuxen och om det i sådana fall kan anses påverka 
etiken inom det sociala arbetet. 
 

 Hur beskriver socialarbetarna sitt förhållningssätt gentemot sina klienter? 
 Hur beskriver socialarbetarna att de agerar praktiskt gentemot sina klienter? 
 Går det att uttyda skillnader i socialarbetarnas beskrivningar av deras förhållningssätt 

beroende på om klienten är ung vuxen eller vuxen och i så fall vilka? 
 
2. Kunskapsläge 
Nedan presenteras olika avsnitt med faktorer som vi anser påverkar socialarbetares 
förhållningssätt i det sociala arbetet. Kapitel 2.1. innehåller viktiga principer som påverkar 
socialarbetares förhållningssätt. Kapitel 2.2. innehåller infallsvinklar av att samtala med 
människor. Kapitel 2.3. innehåller perspektiv av utredande samtal. Kapitel 2.4. innehåller 
professionellt förhållningssätt. Kapitel 2.5 innehåller etiska perspektiv. Kapitel 2.6. innehåller 
maktaspekter. 
 
2.1. Principer som påverkar socialarbetares förhållningssätt 

- Officialprincipen; vilken innebär ”att utredningen blir så fullständig som erfordras” 
(Clevesköld, Lundgren & Thunved, 2009, s. 155). Det innebär att utredningar 
generellt inte går att beskriva utifrån vad som är relevant i varje enskilt ärende, utan 
utredningen måste anpassas utefter individen och dennes situation. 

- Likställighetsprincipen; enligt 2 kapitlet 2 § Kommunallagen (1991: 900) innebär den 
att personer inom kommun och landsting ska behandla sina invånare lika om det inte 
finns saklig grund för att inte göra det (Socialstyrelsen, 2008, s. 19-20). 

- Helhetssyn; kan ses som ett ”ledord” i socialtjänstlagen (Börjesson, Börjesson & 
Svedberg, 2006, s. 374). Socialarbetare ska se individen i dess hela sammanhang och 
inte identifiera individen med sin problematik. Begreppet kan innebära ett dilemma, 
då man måste begränsa informationen till det som är relevant och att helhetssynen 
därmed blir lidande samtidigt som socialarbetarna måste vara öppna för nya kunskaper 
kring klienterna (Edvardsson, 2003, s. 71). 
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2.2. Att samtala med människor  
Vid samtal med människor menar Andersen (2003, s. 50) att respekt för integritet hos den 
man samtalar med är av stor betydelse. En annan viktig aspekt vid samtalet är att ge den man 
samtalar med tid att uttrycka sig samt även tid att bli sedd. I ett samtal kan både 
samtalsledaren och dennes samtalspartner vara observatörer vilket innebär att de observerar 
varandra under samtalet.  En person i ett samtal kan observera den andre i samtalet och då 
skapa en bild av personen som denne förhåller sig till (a.a., s. 51). Genom detta kan en person 
inneha olika personligheter men endast bli sedd utifrån en. I ett samtal används ord vilka 
bildar meningar för både den som talar och den som lyssnar (a.a., s. 52). Dessa behöver inte 
uppfattas eller betyda samma sak för den som talar och den som lyssnar. Genom att berätta 
något i ett samtal kan det innefatta aspekter såsom att känna, veta och handla (a.a., s. 57). En 
konversation kan ses som en arena för utbyte av tankar där det först sker ett lyssnande av det 
som sagts, sedan tänkande gällande det som har sagts vilket sedan kan leda till att nya frågor 
uppstår (a.a., s. 66). En person som intar en lyssnarposition kan även anses inta en 
reflekterande position (a.a., s. 92). I ett samtal pågår reflekterande processer där vardera part 
kan växla mellan inre och yttre samtalsformer. Det innebär att personerna i samtalet samtalar i 
ett yttre samtal med varandra och i ett inre samtal med sig själva (a.a., s. 149). I ett samtal kan 
pauser visa på att ett inre samtal pågår hos parterna. Det kan anses finnas tre typer av inre 
samtal: drömmar, när vi går och pratar för oss själva i vardagen samt när vi skriver (a.a., s. 
163). Genom att läsa, skriva, tala och handla menar författaren att man kan befinna sig i 
språket (a.a., s. 170-171). I ett samtal kan den som lyssnar undvika att bli berörd av det som 
sagts samtidigt som denne vill undvika att bli undanskjuten. I ett samtal sker 
meningsskapande och kroppen har då betydelse för denna process eftersom den kroppsliga 
aktiviteten tillsammans med ord bildar uttryck som människor använder (a.a., s. 175-177). 
Med hjälp av olika delar av kroppen kan människan uttrycka ord som sedan med hjälp av 
olika språk kan bilda meningar. Dessa meningar kan sedan få betydelse beroende på vad 
orden har fått för betydelse för respektive människa genom tidigare erfarenheter och 
upplevelser (a.a.). 
 
Beroende på vad människor associerar ord till tolkas de utifrån vad de anser att de betyder och 
har på så sätt fått intryck av tidigare händelser vilket även kan synas i deras kroppsspråk 
(Andersen, 2003, s. 178, 192, 193). Det kan ses som att människor har inre röster som 
förmedlar orden och vilka denne själv endast kan höra, men de kan även utspela sig i 
kroppsspråket. Det kan ses som att människor har yttre röster vilka andra kan höra. Genom de 
yttre och inre rösterna kan människan föra samtal och komma fram till vilket uttryck som är 
mest lämpligt i en situation (a.a., s. 179). Dessa uttryck är informativa vilket innebär att de ger 
information till andra om oss som personer och till oss som personer (a.a., s. 182). Uttrycken 
kan även ses vara formativa eftersom människor formar sig till dem de är genom att uttrycka 
sig som de gör. De uttryck som människor gör följs av rörelser och det bildas ett kroppsspråk 
som är påverkat av de inre och yttre rösterna hos människan samt att det är individskapande 
och personligt (a.a., s. 182-183). Kroppsspråket och ordets betydelse behöver inte alltid 
stämma överens vilket innebär att kan orsaka förvirring eller att man inte tror på det någon 
säger. Viktigt i ett samtal är att den som talar vill tala och den som inte vill tala slipper (a.a., s. 
186). Eftersom människor inte samtalar med vem som helst, när som helst eller hur som helst 
är det viktigt att den som talar får tala om det denne vill tala om, vid en passande tidpunkt och 
genom egna valda uttryck och ord. I ett samtal kan språket uttryckas genom expertspråk eller 
vardagsspråk (a.a., s. 207). 
 
2.3. Utredande samtal inom socialt arbete 
Gordan (2010, s. 11) menar att en samtalsledares förhållningssätt i ett samtal har stor 
betydelse för vad samtalet kommer att innehålla. I ett samtal uppstår ett möte där tidigare 
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upplevelser påverkar dem i samtalet. Beroende på hur samhället ser ut skapar människor 
normer och attityder till andra och sig själva (a.a., s. 14). Vad människor har för attityd 
påverkar dennes förväntningar av ett samtal med exempelvis socialarbetare när de är i behov 
av hjälp och stöd (a.a., s. 15). Det svenska samhället kan ses ha påverkats av politiska 
förändringar sedan 1960-talet och de professionellas inställningar har därmed även förändrats. 
Under 1970-talet i Sverige pågick debatter om vården för missbrukare, kriminella och 
psykiskt sjuka. Det som mest eftersträvades var att de som vårdades skulle respekteras samt 
motiveras till att ta ansvar och beslut i frågor som rörde dem själva. Det tidigare benämnda 
och använda diagnostiska synsättet blev allt med förkastat och emotionella utlevelser började 
ses som det bästa sättet för att bota det sjukliga (a.a., s. 16). På 1980-talet återkom en del av 
det diagnostiska synsättet och dess metoder blev allt mer efterfrågade. Den institution som 
socialarbetare arbetar för påverkas av de värderingar och ideologier som råder inom den 
politiska debatten (a.a., s. 17). Genom institutionen påverkas socialarbetarens förutsättningar 
för ett professionellt samtal, delvis genom de mål som institutionen har (a.a., s. 18). 
Institutionens mål utgör grunden för hur ett utredande samtal kan se ut. Med anledning av att 
en samtalsledare påverkas av hur denne upplever sin arbetssituation och delaktighet i 
institutionen kan atmosfären i ett samtalsrum även anses påverkas (a.a., s. 23). Hur huset, 
väntrummet och samtalsrummet ser ut samt den klädsel som socialarbetaren bär gör att 
klienten skapar förväntningar som påverkar samtalet mellan denne och socialarbetaren (a.a., s. 
24, 26, 28, 34). Klientens motivation påverkar även samtalet och att motivationen har att göra 
med huruvida klienten upplever att denne söker hjälp frivilligt eller genom tvång (a.a., s. 35). 
Om klienten upplever att dennes kontakt med socialarbetaren är tvångsmässig försvårar det att 
ett förtroende skapas i deras relation (a.a., s. 36). Det mål och behov som en klient kan ha 
med ett möte kan förändras med tiden (a.a., s. 38). Socialarbetare kan öka sin förståelse för 
sin klient i ett möte genom att vara medveten om att en klient kan vara ambivalent (a.a., s. 
39). Hur socialarbetare upplever sig själva och deras inställning till arbetet påverkar deras 
förhållningssätt i samtal med klienter (a.a., s. 42). 
 
Socionomer använder sig av diagnostiska och utredande samtal (Gordan, 2010, s. 48). Genom 
ett diagnostisk synsättet har socionomer rätt, makt och plikt att fatta samt granska beslut 
rörande sina klienter. Klienter ses utifrån detta perspektiv som svaga och socionomer starka. 
Metoder så som standardiserade intervjuer kan användas utifrån detta perspektiv men kritiskt 
sett detta utgör bristfällig tillförlitlighet samt att helheten kan gå förlorad. Detta synsätt kan i 
ett utredningsskede göra att kontakten mellan klienter och utredare blir påverkat eftersom 
utredaren anses sitta med svaren, makten och kunskapen. Detta kan påverka deras samarbete 
för den framtida behandlingsrelationen på ett negativt sätt eftersom att förtroendet dem 
emellan påverkas. Det diagnostiska synsättet kan bidra positivt på så sätt att utredaren kan 
erhålla kunskap och information om klienters situation. Genom att kunskap erhålls finns 
möjligheter för socionomer att bättre se vilka åtgärder som kan vara mest lämpliga för klienter 
(a.a., s. 49). Socionomer kan även se effekten av åtgärder då information som diagnostiken 
har gett har skapat kunskap gällande klientens personliga brister och tillgångar. Oavsett om 
effekten är bra eller dålig kan den påvisa vad som behöver förändras eller vad som faktiskt 
fungerat. Gordan (2010, s. 50-51) menar att det finns både för och nackdelar med 
diagnostiska utredningar och att det i Sverige har blivit allt färre som använder sig av det. 
Klienter kan ses ha fått ett större inflytande samt respekt för att själva kunna berätta vad som 
var relevant för en utredning och detta kan ge positiva inslag för socionomens och klientens 
samarbete. Argument kan ligga för att klienter frivilligt och genom respektfullt bemötande 
själva kan bidra med information om dem och sina problem utan användandet av 
strukturerade frågor och tester. Det som är svårt utifrån detta perspektiv är att se till den 
tidsaspekt som finns till förfogande för klienten, då vissa klienter är behov av mer akuta 
åtgärder och tiden för att samla in material utifrån klienten inte alltid anses som tillgänglig. 
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Under samtal observerar samtalsledaren klientens icke verbala kommunikation (Gordan, 
2010, s. 64). Ofta kan socialarbetare känna sig avslappnade i samtalet med klienter och detta 
kan vara till fördel för klienterna vilka ofta kan vara spända eller osäkra. Icke verbala 
signalerna kan ha större betydelse än de ord som uttrycks i ett samtal (a.a., s. 65). Mycket som 
sker i ett samtal är situationsbetingat och gester, miner samt andra förhållningssätt under ett 
möte kan vara kulturellt betingade. Kroppsspråk och den icke verbala kommunikationen kan 
förändras under samtalet (a.a., s. 66). Den kan relatera till minspel och tonfall i rösten (a.a., s. 
67). Eftersom att de verbala och icke verbala uttrycken kan säga emot varandra kan en person 
upplevas tala dubbla budskap. I sitt observerande lyssnar samtalsledaren på vad klienten 
säger, både verbalt och icke verbalt (a.a., s. 68). Genom att lyssna kan samtalsledaren visa 
respekt, ge klienten tid att tänka och formulera sig (a.a., s. 69). Hur snabbt och i vilket tempo 
klienten och samtalsledaren samtalar i skiljer sig åt eftersom varje individ har olika förmågor 
för detta och att pauser därför har stor betydelse under ett samtal. För att klienter ska förstå 
bör samtalsledaren tänka på sitt språkbruk och undvika facktermer samt även slangord för att 
inte missförstås (a.a., s. 72). I ett samtal kan frågor ställas och att dessa kan vara sluten eller 
öppen karaktär vilket kan påverka hur klienten uttrycker sig samt på så sätt styra det 
utredande samtalet (a.a., s. 73). Samtalsledarens mål med det utredande samtalet har en 
betydelse för hur relationen till klienten utvecklas (a.a., s. 57). Syftet med ett utredande samtal 
skiljer sig beroende på varför en utredning påbörjas (a.a., s. 61). Det finns fyra kategorier av 
övergripande mål som förekommer vid utredande samtal vilka är att samla in material, att 
informera varandra, att upprätthålla en relation och att erbjuda kortvarig behandling. 
 
2.4. Professionellt förhållningssätt 

 Holm (1995, s. 11, 13) gjorde en vetenskaplig studie år 1990-1993 där 40 stycken 
läkare deltog och författaren menar att studien kan appliceras på andra professionella 
yrkesutövare i form av hjälpare. Studien syfte var att bland annat att undersöka hur 
läkarna förhåller sig till de situationer som uppstår i deras arbete och deras empatiska 
förmåga (a.a., s. 18, 22). Majoriteten av läkarna visade ett professionellt 
förhållningssätt gentemot deras patienter vilket innebar ett respektfullt bemötande, 
medkänsla, lyhördhet samt ett avstånd till deras egna behov (a.a., s. 67). En tredjedel 
av läkarna visade en brist på medvetenhet om deras förhållningssätt utifrån deras 
professionella yrkesroll vilket gjorde att läkarna inte alltid kunde se patienternas 
enskilda behov (a.a., s. 72-73). 

 Holm (2002, s. 1) har även gjort en annan vetenskaplig studie i syfte att undersöka den 
empatiska kommunikationsförmågan och professionella attityden hos fyra olika 
grupper av professionella socialarbetare. Socialarbetarna hade olika erfarenheter av 
professionellt utövande arbete. Det visade sig att professionella med lång erfarenhet av 
socialt arbete hade lägre frekvenser av oprofessionella svar och högre förekomst av 
empatisk kommunikation än de som hade lite erfarenhet inom socialt arbete (a.a., s. 7). 

 Finn (2008, s. 1) har i centrala Pennsylvania gjort en studie för att undersöka hur 
socialarbetare såg på att använda e-mail i sitt arbete. Majoriteten av socialarbetarna 
ansåg att det var etiskt försvarbart att använda e-mail i kontakt med deras klienter då 
det inte var i terapeutiskt syfte utan att ge faktiskt information och boka tider (a.a., s. 
14-15). Av alla socialarbetarna hävdade 58 procent att ett argument för att det var 
oetiskt att använda e-mail var för att det kunde bryta mot klienternas konfidentialitet. 
Det var 30 procent av socialarbetarna som hade använt e-mail vid kontakt med deras 
klienter men majoriteten av socialarbetarna visste inte om de hade restriktioner i deras 
arbetspolicy för detta. 
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2.5. Etik inom socialt arbete 
Etik är ett centralt begrepp inom socialt arbete (Gren, 1996, s. 26; Akademikerförbundet SSR, 
2011, s. 4). Etiska värden såsom respekt för människors autonomi och integritet, 
normalisering samt solidaritet finns i de lager som involveras i det sociala arbetet exempelvis 
i 1 kapitlet 1 § SoL (Gren, 1996, s. 38). Dessa värden kan ses som grundläggande gällande 
människors förhållningssätt och är av stor betydelse för socialarbetare (Akademikerförbundet 
SSR, 2011, s. 9-10). Etik handlar om att definiera, konkretisera och diskutera den 
människosyn som verksamheten ska utgå från (a.a.; Gren, 1996, s. 48). Normer och olika 
typer av regler existerar inom en etisk diskussion och principer har skapats som en typ av 
redskap för etisk reflektion och diskussion (Gren, 1996, s. 39-40). Några etiska principer är: 

 Autonomiprincipen; att den enskilde själv har rätt att bestämma över sitt eget liv.  
 Rättviseprincipen; att människor ska behandlas lika i de avseenden då de är lika.  
 Godhetsprincipen; en strävan efter att utföra goda gärningar. 
 Lidandeprincipen; att inte skada eller orsaka lidande på något sätt. 

 
Akademikerförbundet SSR (2011, s. 4) har tagit fram yrkesetiska riktlinjer för socionomer. 
De beskriver ett grundläggande etiskt förhållningssätt som socionomer bör förhålla sig till 
gentemot klienter, organisationen och samhället. Riktlinjerna innehåller etiska principer, vilka 
är (a.a., s. 9-10): 

 Människovärdeprincipen; respekt och ansvar för ens eget liv och andra människors liv. 
 Solidaritet; viktigt med ömsesidighet och sammanhållning. 
 Humanitet; viktigt med förståelse för personer i svåra livssituationer. 
 Mänskliga rättigheter; människor har rätt att enligt lag få hjälp från exempelvis staten. 
 Värdighet – integritet; visa respekt för andras värdighet och integritet. 
 Frihet – självbestämmande; respekt för människors självbestämmanderätt vilket 

skapar frihet. 
 Jämlikhet; respekt för människors lika värde, bemötandet ska vara jämlikt. 
 Social rättvisa; människors olika behov ska beaktas. 
 Demokrati – delaktighet; berörda klienter ska bemötas av öppenhet och delaktighet. 

 
Inom socialt arbete består även etiken av begreppet människovärde. Människovärdet innebär 
att alla existerande människor ska bli respektfullt bemötta, ha personlig säkerhet, ha rätt till ett 
värdigt liv och frihet oavsett om en person ber om det eller inte (Gren, 1996, s. 70-72; 
Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 9). Etisk medvetenhet är en process som handlar om att 
bli medveten om de normer, värderingar och regler som styr socialarbetarnas handlande 
(Gren, 1996, s. 97). Socialarbetarnas handlande kan ses som olika val som dessa gör eller inte 
gör (a.a., s. 97-98). Att vara kritisk till sitt förhållningssätt har även med etiken i socialt arbete 
att göra (a.a., s. 22). En etisk medvetenhet hos socialarbetaren medför en förståelse i mötet 
med deras klienter (Gren, 1996, s. 26). Viktiga aspekter som klienten måste uppleva för att 
kunna samverka med socialarbetare är att inte känna sig i underläge utan att bli sedda och att 
bli lyssnad till (a.a., s. 27). Inom det sociala utredningsarbetet är etiken viktig i de uppgifter 
som ligger till grund för besluten (Edvardsson, 2003, s. 121-127). Dessa beslut måste vara 
sakliga, öppet redovisade för klienten och kritiskt granskade av socialarbetare. Den kritiska 
granskningen måste ske för att undersöka så att socialarbetarna inte missar eller misstolkar 
information som klienten uppger. Öppenhet och saklighet är till för klientens skull, att beslut 
ska bygga på faktisk information om att klienten vet vilka beslut som tas, varför och på vilken 
grund. Det etiska kravet handlar om att uppgifter som kan skada personer måste etiskt prövas 
och sakligheten i uttalanden om uppgifter är nödvändig för utredningar (a.a., s. 194). Kritisk 
etik innebär att ”analysera och hantera etiska problem i det praktiska arbetet” (a.a., s. 215). 
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Intuitionen kan hjälpa socialarbetare att leda dem i arbetet när det kommer till etiska 
situationer men det är dock förrädiskt. När socialarbetare i sitt arbete ställs inför etiska 
dilemman måste man ha etiska perspektiv och riktlinjer att luta sig mot och inte bygga 
resultatet på intuitionen. En god kvalité på arbetet förutsätter att etiken finns inom arbetet 
samt ett kritiskt granskande av riktlinjer och normer samt definitioner av etiken (Gren, 1996, 
s. 41). Det är dock viktigt att inte låta sina egna värderingar påverka arbetet (Gren, 1996, s. 
99; Rökenes & Hanssen, 2007, s. 95; Holm, 1995, s. 55; Akademikerförbundet, 2011, s. 4). 
Genom att bli medveten om dem kan socialarbetaren frigöra sig från sina egna värderingar. 
”Att ägna sig åt etik i socialt arbete innebär att själv och tillsammans med kollegor reflektera 
över förhållningssättet. Att göra de egna värderingarna, normerna och reglerna tydliga och att 
kritiskt granska dem. Vi kan kalla detta för att tänka etiskt” (Gren, 1996, s. 47). 
 
2.6. Makt i relationen hjälpare och klient 
När en privatperson tar kontakt med en hjälpare blir denne en klient (Skau, 2007, s. 30). Det 
innebär att denne sätts i relation till en person som genom avlönat arbete ska hjälpa denne på 
något sätt. Utifrån detta hamnar klienten i en beroendeställning som denne inte kan påverka 
(Järvinen, 2002, s. 270). I denna relation kan en makt synliggöras då socialarbetaren med 
hjälp av olika lagar kan påverka och förändra människors livssituationer på olika sätt, vilket 
påvisar en ojämn maktrelation (Skau, 2007, s. 37; Svärd & Starrin, 2006, s. 249; Järvinen, 
2002, s. 253; Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 4). Vidare kan denna maktaspekt förstärkas 
i och med att klienten ofta inte har tillgång till vilka juridiska rättigheter denne har (Skau, 
2007, s. 37). En obalans kan ses i relationen hjälpare och klient eftersom klienten kan ses 
spela på bortaplan medan socialarbetaren spelar på hemmaplan (a.a., s. 57). Obalansen 
synliggörs eftersom socialarbetaren sitter med kunskap, är inlärd på sin roll som hjälpare och 
att denne intar sin roll genom fritt val. Till skillnad från det kan klienten sitta i en ny position 
och roll samt behöver delge information om sig själv trots att denne inte alls får ta del av 
sådan information av hjälparen. Denna obalans kan ses utifrån ett annat perspektiv eftersom 
hjälparen är den som ska hjälpa klienten och därför sätts i en position men högre krav på sig 
än vad klienten har och att klientens behov ska gå före hjälparens (Holm, 1995, s. 54). Makt 
kan döljas inom det sociala arbetet vilket försvårar för socialarbetarna att vara medvetna om 
den (Skau, 2007, s. 13). Detta medför en svårighet för andra att förhålla sig till denna makt 
om den är omedveten. En etisk medvetenhet minskar risken till att makt utövas på ett 
oprofessionellt sätt (Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 4). Möten mellan socialarbetare och 
deras klienter sker ofta i slutna rum vilket gör det svårt med insyn och kontroll och medför att 
socialarbetare kan utöva en osynlig maktutövning på sina klienter (Swärd & Starrin, 2006, s. 
251). 
 
Språket kan ses som ett viktigt instrument för kommunikation mellan människor samt för 
skapandet av makt (Skau, 2007, s. 48). Genom att bli klient förändras språket, från 
vardagsspråk till fackspråk, och detta är nödvändigt för att klienten ska kunna erhålla den 
hjälp som denne har behov av (a.a., s. 49). Socialarbetare måste vara medvetna om den makt 
de förfogar över och socialarbetare måste använda makten för att synliggöra klientens 
möjligheter och resurser och inte endast se problematiken vilket medför ett utförande av 
destruktiv makt (Gren, 1996, s. 79). Att vara professionell innebär att kunna hålla isär det 
personliga och privata i relationen till sin klient och endast använda sig av detta för att sätta 
klientens behov i första hand och inte sina egna (Skau, 2007, s, 61). Ibland kan hembesök 
vara en del av mötet mellan en hjälpare och en klient, detta möte kan existera inom klientens 
privata område men på hjälparens premisser (a.a., s. 65). Det är viktigt att som hjälpare att 
förstå maktaspekter i relationen till sin klient då det annars kan leda till dolda kränkningar av 
klienten och att som professionsutövare blir man aldrig fullärd (a.a., s. 14-15). 
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3. Teoretisk ram 
Här presenteras de teorier som används för analys av resultaten för studien i kapitel 5. Kapitel 
3.1. introducerar handlingsteorin och kapitel 3.2. kommunikationsteorin. 
 
3.1. Handlingsteori 
Enligt teorin om mänskligt handlande används handling och handlingsutrymme som två 
grundläggande begrepp (Berglind, 1995, s. 10). Beroende på hur förutsättningarna ser ut för 
det mänskliga handlandet kan det anses finnas både möjligheter och hinder för handlandet. 
Handlingsutrymmet kan på så sätt ses vara begränsat. Inom samhälls- och 
beteendevetenskapen finns två former av förklaringar till att en händelse uppstår. Den ena 
kallas för orsaksförklaringar och benämns vara kausala (a.a., s. 14). Detta kan förklaras som 
att X påverkar Y och att en av orsakerna till att Y förändras kan vara med anledning av att X 
påverkar Y (a.a., s. 16). Den andra formen av förklaring benämns som intentionella 
förklaringar vilket innebär att en handling ses som avsiktlig (a.a., s. 19). Ett handlande i denna 
mening blir på så sätt medveten. Genom olika typer av hinder kan en handling vara 
ogenomförbar vilket kan utgöra att trots att handlingen är avsiktlig går den inte att utföra 
såvida dessa hinder inte går att eliminera. En handling kan även vara avsiktlig för att göra så 
att något sker eller förhindra att något sker. 
 
Det mänskliga handlandet 
En del av det mänskliga handlandet är de mål människor vill uppnå med sitt handlande 
(Berglind, 1995, s. 37). Människor har föreställningar gällande vad målet med deras 
handlande är och kan de se vad som behöver utföras i deras handlande för att nå de 
slutresultat som önskas. På så sätt kan det mänskliga handlandet innefatta delhandlingar. Det 
mänskliga handlandet kan innefatta sociala traditioner och innebörder samt förhoppningar 
utifrån dessa vilket gör att människor handlar på ett visst sätt (a.a., s. 38). Handlandet kan dels 
ske medvetet då människor utför avsiktligt handlande för att nå sitt mål och det kan även ske 
omedvetet eftersom människor kan utföra ett handlande per automatik (a.a., s. 37). Det kan 
även finnas handlingar som är av oavsiktlig karaktär vilket gör att det svårt att veta om en 
handling är omedvetet avsiktlig (a.a., s. 39). Handlandet kan anses vara förenat med både 
individen och dess miljö (a.a., s. 41). Målet med en handling kan vara att producera något 
men det kan även förhindra att något ska ske (a.a., s. 50).  
 
Handlingsutrymme 
Att kunna, att vilja samt hinder är begrepp som används för det handlingsutrymme som 
människor har. Med anledning av att individen och dennes miljö utgör grunden för det 
mänskliga handlandet kan det ses som avgörande vad individen innehar för egen förmåga till 
att handla samt hur de yttre omständigheterna för handlandet ser ut (Berglind, 1995, s. 42). 
För att ta reda på hur situationen ser ut samt se över eventuella förändringar av den kan en 
person ställa sig frågor som rör dennes handlingsutrymme (a.a., s. 52). Beroende på det 
perspektiv som det mänskliga handlandet ses utifrån kan en handling anses vara tvingande 
(a.a., s. 40). Om den gör det kan det bero på grund av dess fysiska eller sociala karaktär (a.a., 
s. 43). Förklaringar till ett handlande påverkas av huruvida personen kan eller vill göra något 
(a.a., s. 44). Människor kan befinna sig i livssituationer där de både vill och inte vill förändra 
något i deras liv (a.a., s. 53). Genom denna ambivalens kan handlingsförlamning uppstå. En 
person kan även vilja förändra något men ställer sig frågan hur detta skulle kunna ske. 
 
Hinder 
Hur människor handlar påverkas av vilka hinder som står i dess väg. Hinder kan vara av 
fysisk eller social karaktär (Berglind, 1995, s. 43). En handling kan vara fysisk omöjlig att 
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utföra och ett exempel på det kan vara att ”jag kan inte lyfta mig själv i håret om jag än vill så 
aldrig så mycket” (a.a., s. 54). Handlandet kan även omfattas av sociala hinder där handlandet 
inte är fysiskt omöjligt att utföra utan upplevs som socialt olämpligt eller är ett beteende som 
är normbrytande (a.a., s. 43). Hinder kan vara av inre, yttre, stabil och instabil karaktär (a.a., s. 
11, 56). Inre hinder kan relateras till människans egen förmåga att handla medan yttre hinder 
står utanför individens kontroll. Ett stabilt hinder är oföränderligt medan ett instabilt hinder 
kan förändras på grund av tillfälligheter (a.a., s. 45). Om en person upplever att ett hinder 
alltid uppstår är det av generell karaktär eller så kan hindret vara av specifik karaktär som 
innebär att en person upplever att hindret uppstått i en viss situation (a.a., s. 56). 
 
3.2. Kommunikationsteori 
Eide och Eide (2008, s. 14) menar att det finns två typer av kommunikation vilka är verbal 
och icke verbal kommunikation. Den verbala kommunikationen innebär att ett budskap kan 
förmedlas via ord. Den icke verbala kommunikationen innebär att ett budkap kan förmedlas 
genom kroppshållning, ansiktsuttryck, röster, rörelser samt beröringar. Vidare menar 
författarna att i mellanmänskliga relationer används verbalt och icke verbalt kommunicerande 
på olika nivåer samt att det har viktig betydelse i kontakten mellan människor. Genom att det 
används ”rationellt och emotionellt, direkt och indirekt, distanserat och empatiskt, kontrollerat 
och spontant, medvetet och omedvetet” (Eide & Eide, 2008, s. 14) kan det anses användas på 
olika nivåer. Den verbala och icke verbala kommunikationen måste tolkas och förstås utifrån 
samtliga involverade parter samt utifrån det sammanhang kommunikationen existerar i. 
Vardaglig kommunikation behöver inte anses vara detsamma som professionell 
kommunikation utan den professionella kommunikationen är baserad på yrkets 
grundläggande värderingar (a.a., s. 15). Genom att inta rollen som yrkesutövare innebär det 
att inta en roll med plikter att uppnå yrkesetiska mål. Dessa mål handlar om bemötande av 
människors behov, främjande av jämlikhet, respekt för dem som bemöts i arbetet samt ett 
bidragande till att de som är i behov av hjälp kan använda sina egna personliga resurser på ett 
effektivare sätt. Begrepp som är viktiga för en god kommunikation och är 
omsorgsprofessionalitet, omsorgsrationalitet och omsorgstemporalitet (a.a., s. 27). 
 
Teoretisk kunskap om kommunikation i kombination med praktiska övningar som exempelvis 
rollspel kan förbättra kommunikationsförmågan (Eide & Eide, 2008, s. 21). Det finns många 
olika kommunikationstekniker som används inom socialt arbete och som kan tränas upp och 
tio av dessa är (a.a., s. 19):  

- att lyssna 
- att observera och tolka verbala och ickeverbala signaler 
- att skapa goda och jämlika relationer, 
- att möta andras behov och önskemål på ett bra sätt 
- att stärka motpartens resurser och möjligheter 
- att strukturera ett samtal eller en behandlingsplan 
- att förmedla information på ett klart och förståeligt sätt 
- att skapa alternativa perspektiv och öppna för nya handlingsalternativ,  
- att vara öppen för svåra känslor och existentiella frågor 
- att samarbeta för att finna bra lösningar 

 
Omsorgsprofessionalitet 
Detta begrepp handlar om att en professionell omsorgsrelation innehåller empati, 
fackkunnighet och målinriktning (Eide och Eide, 2008, s. 27). Empati är en förmåga att kunna 
lyssna och sätta sig in i en annan persons situation för att kunna förstå dennes känslor och 
reaktioner. Inlevelse och medkänsla kan anses utgöra andra aspekter av den empatiska 
förmågan (a.a., s. 30). Författarna (a.a., s. 31) menar att den empatiska förmågan krävs hos 
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socialarbetare vid bemötande av deras klienter för att få en uppfattning av vem klienten är så 
att de sedan kan ge stöd och hjälp till dem i sitt arbete. Inom professionella yrkessammanhang 
är empati viktigt för både klienten och socialarbetaren. Detta eftersom det skapar 
förutsättningar till en närhet och förståelse samt även en förmåga att kunna ta avstånd då det 
anses vara nödvändigt. Den professionella empatin innebär fackkunskap hos den 
professionella samt även självreflektion. Som en del av kommunikationen utgör fackkunskap 
att socialarbetaren vet sin klients rättigheter och förutsättningar, sina arbetsrutiner och har 
kunskap inom det område denne arbetar i vilket är viktigt utifrån klientens perspektiv (a.a., s 
33). Fackkunskapen kan bidra till att socialarbetaren skapar en empatiska förmåga eftersom 
socialarbetaren har information kring klientens problematik och kan på så sätt förhålla sig mer 
empatiskt gentemot denne. Det mål som professionen har samt syftet med kommunikationen 
är viktigt att socialarbetaren kan och vill förhålla sig till för att kunna ge bra hjälp och omsorg 
(a.a., s. 36). Målet för kommunikationen inom socialt arbete kan bland annat vara att hjälpa 
klienten att utnyttja sina egna resurser och detta kan ses som viktigt för en 
omsorgsrationalitet. 
 
Omsorgsrationalitet och omsorgstemporalitet 
Det omsorgsarbete som socialarbetarna strävar efter kräver en kommunikation som grundar 
sig på känslor, förnuft och etik som tillsammans utgör en omsorgsrationalitet (Eide och Eide, 
2008, s. 38). Omsorgsrationaliteten kräver att båda parters känslor i en kommunikation blir 
uppmärksammade och att det budskap som delges uppmärksammas av den professionella på 
ett förnuftigt och etiskt sätt (a.a., s. 39, 45). Värderingar och normer som professionella ska 
följa kan hamna i konflikt med varandra och en etisk medvetenhet kan då bidra till en god 
kommunikation och omsorg. En viktig del för en god kommunikation är tiden, vilket har att 
göra med en omsorgstemporalitet (a.a., s. 54). Tiden kan uppfattas som det förflutna, framtida 
och nuet. Anknytning är en form av det förflutna, hoppet en form av det framtida och 
berättelser som är en kombination av dessa och nuet. Kommunikationsteorin innefattar en 
stjärna (se Bild 1) med begrepp som ska symbolisera vad som är viktigt för en god 
kommunikation (a.a., s. 63). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Eide och Eides (2008, s. 63) kommunikationsstjärna. 
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4. Metod 
Nedan presenteras de tillvägagångssätt som har varit aktuella för studien. Val av metod, 
litteratursökning, studiens urval, förberedelse av intervjuerna och upprättande av 
intervjuguide samt insamlandet av materialet för studien kommer att rubriceras nedan. Även 
bearbetning av resultat och analys, bedömning av kvalitén för studien samt forskningsetiska 
överväganden. 
 
4.1. Val av metod 
Studien har som grund en kvalitativ forskningsansats. Enligt Widerberg (2002, s. 15) innebär 
denna ansats att fenomenets innebörd och vad det handlar om är av betydelse. Syftet med 
studien är att undersöka fenomenet socialarbetarnas förhållningsätt gentemot sina klienter, 
vad detta innebar och handlar om utifrån deras egna beskrivningar. Widerberg (a.a.) menar att 
hur vanligt ett fenomen förekommer är relevant inom kvantitativ forskningsansats vilket inte 
är av intresse för denna forskningsstudie. Bryman (2011, s. 363-364) och Olsson och 
Sörensen (2007, s. 13) menar att den kvalitativa ansantsen synliggörs eftersom studien har 
eftersträvat en djup förståelse av en speciefik kontext genom detaljrika beskrivningar och 
förklaringar för att kunna skönja beteenden och värderingar utifrån sitt sammanhang. Enligt 
Bryman (2011, s. 362) och Kvale (1997, s. 9) undersöker forskare vid kvalitativ forskning hur 
personer upplever den sociala verkligheten de lever i och hur de uppfattar den, vilket denna 
forskningsstudie undersökt genom studiens utförda intervjuer. 
 
Fem intervjuer har utförts. Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär enligt Bryman (2011, s. 
413) och Olsson och Sörensson (2007, s. 81-82) eftersom kunskapen utifrån intervjuerna har 
baserats på vad respondenterna har ansett vara av betydelse och syftet har varit att få så exakta 
beskrivningar som möjligt av vad de har känt, upplevt och hur de har handlat. Syftet har även 
varit  att som Olsson och Sörensson, (2007, s. 81) menar, att få fram vad respondenten vill 
förmedla, både i direkt tal och i mer underbärande meningsuttryck. Intervjuerna var 
semistrukturerade. Det innebär enligt Bryman (2011, s. 415) att en intervjuguide var utformad 
som bestod av olika teman vilka var för avsikt att tas upp i samband med intervjuerna. 
Intervjuguiden följdes till en viss del och omformulering av frågorna förekom med anledning 
av vad som hade sagts och vad som hade ansetts vara av betydelse för respondenterna samt 
besvarandet av studiens syfte. Detta är enligt Bryman (2011, s. 413) en av fördelarna med 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Det hermeneutiska perspektivet har för studien i enighet som Bryman (2011, s. 507) menar, 
bidragit till en förståelse av det material som studien genererat. Det innebär att förståelsen av 
materialet har tolkats utifrån det sammanhang som det har skapats i, vilket Bryman (a.a.) och 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 50) menar. Andersen (2003, s. 189) menar att detta perspektiv 
innebär att människors uppfattningar uppstår utifrån en förförståelse som de har kring ett 
fenomen och därför inte kan anses vara neutrala. Vidare menar författaren (a.a.) att 
hermeneutiken utgår från den hermeneutiska cirkeln vilken syftar till att alla människor har en 
förförståelse som påverkar den förståelse som är avsedd att skapas. Den förståelse som har 
skapats återverkar och ger nyanser på förförståelsen (a.a., s. 164). Genom detta perspektiv kan 
det förklaras som att vi skapat oss en förståelse som verkat genom hela forskningsprocessen. 
 
4.2. Litteratursökning 
Olsson och Sörensson (2007, s. 47) menar att vid vetenskapligt arbete börjar forskaren med 
att ta del av tidigare dokumentation inom det forskningsfält som valts att studeras. En sådan 
litteratursökning kan påvisa luckor och brister inom den kunskap som redan finns kring 
undersökningsområdet samt ge hjälp för formulering av en frågeställning. Vi har inhämtat 
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vetenskaplig tidigare forskning och annan betydelsefull litteratur för att öka förståelsen och 
kunskapen av undersökningsområdet redan tidigt i forskningsprocessen. Den tidigare 
forskningen i kapitel 2 och den teoretiska ramen i kapitel 3 ansågs relatera till det valda 
forskningsområdet. Vi ansåg däremot att det fanns brist på tidigare forskning gällande hur 
socialarbetare själva beskriver sitt förhållningssätt gentemot sina klienter. Däremot kunde 
forskning påträffas gällande hur de bör och ska förhålla sig. 
 
Vetenskapliga artiklar har sökts via olika databaser så som summon och social work abstract 
via Örebro Universitetsbibliotekets hemsida. För litteratursökning erhölls hjälp av en 
bibliotekarie på Örebro universitet. Nyckelord som har används är social work, attitude, 
approches, client, investigate, adult och young adult. Varierade sökningarna med dessa ord i 
titeln och/eller i abstract har gjorts. Citattecken och stjärna har används för att inkludera olika 
ändelser på nyckelorden. Vi fann tidigare forskning som ansågs vara av relevans vilka 
presenterades i kapitel 2. En del av litteraturen för studien erhöll vi genom tidigare utförda 
studier och den kurslitteratur som då hade används. Motala bibliotek och Örebro 
Universitetsbibliotek har bidragit med litteratur för studien. När tidigare forskning av 
vetenskapliga artiklar har sökts inom studiens undersökningsområde har avgränsningar gjorts. 
Dessa avgränsningar har inneburit att forskning om studenters attityder och uppfattningar 
kring olika fenomen inte ansetts vara av betydelse. Detta med anledning av att syftet är att 
undersöka utexaminerade socialarbetare vilka arbetar med myndighetsutövande arbete och 
inte studenter. Forskning relaterad till hur socialarbetare anses förhålla sig till barn har heller 
inte varit av relevans eftersom syftet är att undersöka hur socialarbetarna förhåller sig till unga 
vuxna samt vuxna. Tidigare forskning rörande äldrevård, hemtjänst, behandlande och 
terapeutiskt arbete samt kliniskt socialt arbete har även varit orelevant med anledning av att 
dessa områden inte innebär myndighetsutövande arbete. 
 
4.3. Urval 
Studien grundar sig på ett målinriktat urval. Bryman (2011, s. 434) menar att det innebär att 
urvalet är av strategiskt slag för att kunna besvara studiens forskningsfrågor samt att urvalet 
utgörs av respondenter som anses inneha kunskap som är viktig. Urvalet för studien utgjordes 
av socialarbetare inom utredningsenheten vuxna i Örebro kommun med anledning av att de 
ansågs ha erfarenhet och kunskap av att arbeta med både unga vuxna och vuxna personer 
inom utredande arbete. Eftersom en av oss under den verksamhetsförlagda utbildningen fick 
kontakt med socialarbetarna på denna utredningsenheten tillfrågades socialarbetare som hade 
olika lång erfarenhet av att ha arbetat inom utredande arbete, från två till tio år. Detta eftersom 
det sågs som positivt då det kunde antas bidra till olika perspektiv och kunskap för studien. 
Urvalet i studiens syfte avgränsades med anledning av att det inte skulle bli för omfattande så 
att syftet skulle bli obesvarat, vilket Bryman (2011, s. 436) menar kan ske. En tidsbegränsning 
på endast tio veckor för studien bidrog till att syftet endast var att undersöka socialarbetares 
förhållningssätt gentemot sina klienter i Örebro kommun på utredningsenheten vuxen, alltså 
inte inom andra utredningsenheter med andra klientmålgrupper eller andra kommuner. 
 
Vi vara medvetna om att det inom kvalitativ forskning kan vara svårt att avgöra hur många 
intervjuer som anses tillräckliga för forskningens resultat. Bryman (2011, s. 436) menar att 
det beror på om och när man anser att man har uppnått en teoretisk mättnad. Vi ansåg att 
teoretisk mättnad uppnåddes efter fem intervjuer. Detta med anledning av att det efter fyra 
intervjuer kunde synliggöras att data som inskaffades under den femte intervjun inte tillförde 
nya resultat för studien, vilket Holosko (2010, s. 348) och Kvale (1997, s. 97) menar påvisar 
en teoretisk mättnad. Från början av forskningsprocessen var fem intervjuer inbokade. När en 
av respondenterna avbokade en intervju ansåg vi efter fyra intervjuer att ytterligare en intervju 
var nödvändig för att kunna uppnå samt säkerhetsställa en teoretisk mättnad. Ytterligare en 
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respondent blev därför nödvändig samt tillfrågades vilket resulterade i att ytterligare en 
intervju utfördes. Vi ansåg efter dessa fem intervjuer att vi hade fått svar på våra frågor samt 
hade uppnått en teoretisk mättnad. 
 
4.4. Förberedelse av intervjuerna och upprättande av intervjuguide 
En intervjuguide var utformad då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär (se Bilaga 2). 
Intervjuguiden innefattade olika frågor utefter relevanta teman som avsiktligen togs upp i 
samband med intervjuerna. Detta med hänsyn till det som Bryman (2011, s. 419) menar, i 
avsikt att kunna besvara studiens syfte. De teman som användes var: praktiska agerande 
uttryck, verbala uttryck samt kroppsspråk. Dessa teman ansågs relatera till studiens 
kunskapsläge (se kapitel 2). Vid utformandet av intervjuguiden hade vi i åtanke att 
intervjufrågorna inte skulle vara av specifik utan av öppen karaktär så att respondenternas 
beskrivningar av deras upplevelser skulle kunna komma till uttryck. Vi följde inte den 
ordningsföljd som frågorna hade i guiden utan intervjuerna anpassades utefter respektive 
intervjusituation. 
 
I syfte att minska risken att studiens frågeställningar inte skulle bli besvarade samt ge vana 
och säkerhet för användandet av intervjuguiden användes en pilotstudie. Bryman (2011, s. 
258-259) menar att en pilotstudie kan ses som en förstudie för att testa de frågor som 
intervjuguiden innefattade. Vi valde att utföra en pilotintervju med en person som utförde sin 
verksamhetsförlagda utbildning på samma arbetsplats som urvalspopulationen arbetade på. 
Detta med anledning av att personer som kan jämföras med en studies målgrupp är av intresse 
vid en pilotstudie. Personen under pilotintervjun ansågs besitta viktig kompetens för att kunna 
besvara de frågor som ställdes. Pilotstudien kunde sedan bidra till att vi kunde undersöka om 
svaren på frågorna relaterade till studiens syfte. Pilotstudien utfördes även i syfte att minimera 
risken för missförstånd av intervjufrågorna vid kommande intervjuer. 
 
4.5. Insamlande av material för studien 
Innan intervjuerna utfördes hade den av oss som varit på utredningsenheten vuxen vid sin 
verksamhetsförlagda utbildning tagit kontakt med några av de socialarbetare som arbetade där 
via telefonsamtal. Detta i syfte att se om socialarbetarna var intresserade att bli intervjuade för 
denna studie. Efter att respondenterna hade bekräftat att de ville delta i studien skickade vi ett 
bifogat brev med information till respondenterna via e-mail (se Bilaga 1). Den information 
som framkom i breven handlade om studiens syfte, dess frågeställningar samt ett 
förtydligande av att det som framkom under intervjuerna ska komma att behandlas 
konfidentiellt. Syftet med brevet var att förmedla vilka som står för studien, studiens syfte och 
uppsatsformat samt delge kontaktinformation till respondenterna så att de kunde komma i 
kontakt med oss vid eventuella frågor innan eller efter att intervjuerna var utförda. Vi ansåg i 
likhet med Bryman (2011, s. 212-213) att det kunde bidra till att respondenterna skapade ett 
förtroende för studien och oss som forskare. Syftet var även att ge respondenterna en 
överblick om vad intervjun hade för avsikt att handla om, så att de inte skulle känna sig 
främmande för ämnet. Studien har använt sig av en primär datainsamlings teknik vilket 
Holosko (2010, s. 348) menar på är data som inhämtats från exempelvis intervjuer. Fem 
kvalitativa intervjuer har utförts där socialarbetarna har intervjuats var för sig. Vi anser i 
enighet med Bryman (2011, s. 203) att intervjuerna har bidragit till att respondenternas svar 
tillfört studien deras normer, värderingar, uttryck och attityder om forskningsområdet vilket 
har medfört att studiens syfte har blivit möjligt att besvara. Fyra av de fem intervjuerna 
genomfördes i besöksrum på socialarbetarnas arbetsplats då de ansåg detta som mest lämpligt. 
En av de fem intervjuerna utfördes hemma hos en av oss med anledning av att denna 
respondent då nyligen hade bytt arbetsplats och även ansåg detta som mest lämpligt. Varje 
intervju var ungefär 45 minuter lång. 
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Vi förtydligade inledningsvis vid varje intervju att respektive respondent för studien kommer 
att vara konfidentiell. Syftet med det var som Bryman (2011, s. 132) och Olsson och 
Sörensson (2007, s. 53, 80) menar, att skapa ett samarbetsvilligt klimat och stärka 
respondenternas säkerhet gällande konfidentialiteten. Vi båda medverkade vid alla utförda 
intervjuer. Vi turades om att hålla i intervjuerna, en intervjuade och den andre antecknade den 
informationen som framkom. Varje respondent tillfrågades om det gick bra för dem att vi 
ljudinspelade respektive intervju för att möjliggöra en transkribering utav den, vilket alla 
samtyckte till. Transkriberingen av intervjuerna ansåg vi bidrog till det som Bryman (2011, s. 
420, 428) menar, ett möjliggjörande utav ett användande av citat för de utsagor som uttryckts 
under respektive intervju och ett underlättade för analysen av de resultat som framgåtts. 
Utifall att den elektroniska inspelningsapparatturen inte skulle fungera fördes noggranna 
anteckningar av det som framkom under respektive intervju i syfte att materialet inte skulle 
kunna gå förlorat. Efter varje genomförd intervju tillfrågades varje respondent om denne hade 
något att tillägga. Vi framförde även en sammanfattning av vad som hade blivit sagt under 
varje intervjun i syfte att ge respondenterna möjlighet att kommentera eller stärka vissa 
påståenden. 
 
4.6. Bearbetning av resultat och analys 
Intervjuerna transkriberades av oss. Detta eftersom det enligt Bryman (2011, s. 430) kan vara 
av betydelse att de personer som transkriberar intervjuerna har samma erfarenhet och 
utbildning som dem som intervjuar för att minska risken för att fel uppstod och öka kvalitén 
på transkriberingen. Vi menar i likhet med Olsson och Sörensen (2007, s. 80) att 
transkriberingen innebar att intervjuerna skrevs ut ordagrant för vidare textbearbetning. Då vi 
ljudinspelade intervjuerna medförde det att intervjuaren vid varje intervjutillfälle kunde 
interagera med respektive respondent istället för att koncentrera sig på att anteckna intervjun 
på papper vilket även Bryman (2008, s. 451) menar är en av föredelarna med att ljudinspela. 
Detta möjliggjorde att alla förändringar som uppstod under varje intervju gav tillgång till en 
större helhet i analyseringen av materialet. Transkribering av intervjuerna kan ses som en del 
av en tidig analytisk process. Vid etablerandet av intervjuguiden, under intervjuprocessen och 
transkriberandet av intervjuerna, har funderingar funnits kring vilken analysmetod som skulle 
användas vid den slutliga analysen. Detta för att vi som Kvale och Brinkmann (2009, s. 180, 
190) menar, att vi ville säkerställa analysen. Vi valde att använda oss av 
meningskoncentrering vid analysen av empirin. Kvale och Brinkmann (2009, s. 190) och 
Olsson och Sörensson (2007, s. 80) menar att meningskoncentrering kan bidra till ett 
synliggörande av teman som kan komma att bli subjekt för mer djupgående tolkningar och 
teoretiska analyser. På så sätt kunde omfattande texter förkortas till mer korta och användbara 
texter. Meningskoncentreringen innebar att vi först läste igenom intervjuerna för att få en 
helhetsbild av dem. Sedan tematiserades upprepade uttryck i olika teman utifrån vår 
uppfattning. Uttrycken organiserades med hänsyn till studiens syfte. Vid slutförandet av 
meningskoncentreringen togs relevanta teman fram ur hela intervjun för att binda samman 
dessa i beskrivande påståenden vilket Kvale och Brinkmann (2009, s. 205-207) menar att man 
kan göra. Vid resultatet och analysen av materialet användes citat samt citationstecken. Detta 
eftersom Bryman (2011, s. 431) och Franklin, Cody och Ballan (2010, s. 359) menar att 
forskare kan göra detta för att tydliggöra respondenternas utsagor samt styrka dessa. Studien 
som var kvalitativt slag har också varit av induktivt slag. Bryman (2011, s. 20, 341) menar att 
detta innebär att studien då har genererat teorier utefter de forskningsresultat som har 
framgått. Studien genererade kommunikationsteorin och handlingsteorin (se kapitel 3) vilka 
användes för att förstå och analysera det fenomen som åskådliggjordes i forskningens 
insamlade material. 
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4.7. Bedömning av kvalitén på studien 
Vi har valt att använda oss av begreppen tillförlitlighet och äkthet vid bedömning av kvalitén 
på studien. Dessa begrepp menar Bryman (2011, s. 353) kan användas inom kvalitativ 
forskning istället för begreppen validitet och reliabilitet som används inom kvantitativ 
forskning. Tillförlitlighet är en sammanställning av fyra olika begrepp; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera (Guba & Lincoln, 1985; 1994 ref i 
Bryman, 2011, s. 354). Trovärdighet handlar om huruvida forskaren har uppfattat 
respondenternas sociala verklighet på ett korrekt sätt samt om resultaten är sanna (Bryman, 
2011, s. 52, 354-355). För att stärka trovärdigheten för studien har vi använt oss av både en 
pilotstudie och en respondentvalidering. Pilotstudien bidrog till att vi kunde använda 
intervjuguiden på ett bra sätt för att besvara studiens syfte. Respondentvalideringen gjorde att 
respondenterna fick möjlighet att efter respektive intervju kommentera på en sammanfattning 
som vi hade gjort av det som framkom under intervjuerna. Detta gjorde att vi fick bekräftelse 
på att vår uppfattning stämde överens med deras beskrivningar och upplevelser (a.a., s. 353). 
Ytterligare en aspekt för att trovärdigheten för studien är hög är med anledning av att de 
källor som används i huvudsak är primära. Trovärdigheten och tillförlitligheten av källor som 
är primära är högre än hos sekundära (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 
283). Alla studien referenser är primärkällor förutom Guba och Lincoln (1985, 1994) som är 
en sekundärkälla hänvisad av Bryman (2011). Om primärkällan är äldre än sekundärkällan är 
det ”att föredra att använda sekundärkällan” (a.a., s. 287). Vi anser att tillförlitligheten stärks 
genom att vi använder oss av Bryman (2011) som är en sekundärkälla. Detta eftersom denna 
författares utgåva kan anses vara mer tillförlitlig eftersom den är nyare och att utgåvans 
uttalanden då kan antas vara mer aktuella. Vi anser därmed inte att detta påverkar studiens 
trovärdighet utan studien kan anses vara tillförlitlig. 
 
Inom den kvalitativa ansatsen är djupet och inte bredden det viktiga. Detta medför att forskare 
kan genom denna djuphet själva bedöma hur väl en studies resultat är överförbara till deras 
forskningsområde (Bryman, 2011, s. 355). Överförbarheten handlar om att studiens resultat 
går att använda i andra kontexter (a.a., s. 52). Vi anser med anledning av studiens syfte att 
undersöka hur socialarbetarna uppfattar och beskriver sitt förhållningssätt gentemot sina 
klienter har vi skapat oss en djup förståelse av deras beskrivningar av deras förhållningssätt 
utifrån ett kontextuellt sammanhang och detta gör att vi fått en specifik uppfattning av 
forskningsområdet och inte en generell uppfattning. Detta gör att vi inte anser att studiens 
resultat går att överföra till andra kontextuella sammanhang utan att resultatet endast kan 
anses vara exemplifierbart. Pålitlighet för studien har att göra med om forskningsprocessen 
går att följas genom utförliga redogörelser av vilka val som gjorts och varför samt om 
resultaten skulle se likadana ut vid andra tillfällen (a.a., s. 52, 355). Med anledning av att vi 
har redovisat utförligt i metodavsnittet (se kapitel 4) studiens metodval, urval och 
tillvägagångssätt kan pålitligheten för studien anses som hög. Enligt Ames och Diepstra 
(2010, s. 404) kan studien pålitlighet anses stärkas genom att vi har haft ett klart fokus på 
studiens syfte samt försökt skapa en trygg upplevelse för respektive respondent under 
respektive intervjutillfälle. Ytterligare aspekter för att pålitligheten kan anses som hög är 
enligt Bryman (2011, s. 430) ordagran transkribering utifrån ljudinspelade intervjuer, vilket vi 
har utfört och som har fört med sig en ökning av kvalitén på studien. 
 
Att konfirmera handlar om huruvida studien påverkas av forskarens personliga värderingar 
och hur objektiv forskaren anses vara under forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 52, 355). 
För att vi som forskare skulle säkerställa objektiviteten har vi har använt oss av öppna frågor 
vid intervjuerna så att vi som forskare så lite som möjligt skulle påverka respondenternas 
utsagor. Genom öppna frågor kunde respondenternas tankar och beskrivningar av deras 
upplevelser komma utifrån dem själva samt ge utförliga svar och inte påverkas av vår 
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frågeteknik (a.a., s. 244). Däremot anser vi att det inte går att nå en fullständig objektivitet 
som forskare med anledning av att vi under studiens uppbyggnad har använt oss av ett 
hermeneutiskt perspektiv där vi som forskare har tolkat resultaten utifrån vår förförståelse, vår 
erfarenhet och den kontext som resultaten har uppstått i. Detta även med hänvisning till 
Bryman (2011, s. 43-44) som menar att forskarens objektivitet inte kan vara fullständig 
eftersom forskarens värderingar kan påverka forskningen under hela arbetsprocessen. Genom 
att vi har varit medvetna om detta kan vi däremot ha reflekterat över objektiviteten vilket har 
medfört, enligt oss, att inga okontrollerade värderingar har påverkat forskningsstudien. 
 
Enligt Guba och Lincoln (1985; 1994 ref i Bryman, 2011, s. 356-357) rör äkthet frågor som är 
kopplade till hur pass studiens resultat ger en rättvis bild av det som undersökts, huruvida 
respondenten kan relatera studieresultaten till deras vardagliga situation, om studien bidragit 
till en förståelse för respondenten gällande hur andra personer i miljön uppfattar situationen 
samt om undersökningen har bidragit till att deltagarna kan förändra det som anses kan 
behöva förändras. Genom den respondentvalidering som vi har gjort anser vi att resultaten 
påvisar en rättvis bild av det som undersökts, nämligen socialarbetarnas förhållningssätt 
gentemot sina klienter. Äktheten kan därmed anses som hög. Vi anser att studien kan bidra 
positivt till respondenterna eftersom de kan få en bättre förståelse för sin sociala situation och 
kan på så sätt förändra den. Då respondenterna kommer att få ta del av studien när den är 
färdigställd kan de skapa sig förståelse för hur andra personer i samma miljö upplever sitt 
förhållningssätt gentemot sina klienter, vilket påverkar studiens äkthet positivt. 
 
4.8. Forskningsetiska överväganden och metoddiskussion 
Vi har under forskningsprocessen i likhet med det som Kvale och Brinkmann (2009, s. 63) 
menar, tagit olika etiska överväganden. Bryman (2011, s. 131-132) menar att det finns fyra 
etiska principer inom svensk forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har vid studiens utförande använt oss av 
dessa etiska principer och har underrättat respondenterna om studiens syfte, att deltagande var 
frivilligt, deras samtycke krävdes samt att allt som framkom under intervjuerna skulle komma 
att behandlas konfidentiellt. Detta genom muntlig information i den första telefonkontakten 
med respondenterna och under respektive intervjutillfälle samt även genom ett 
informationsbrev (se Bilaga 1) vilket sändes till dem innan intervjuerna skulle utföras. Vid 
varje intervjutillfälle blev respektive respondent informerad om att det som framkom under 
intervjun endast skulle användas för att besvara studiens syfte. För att vi som Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 272) menar, säkerställa konfidentialitetskravet transkriberade vi som 
intervjuere själva, benämnde respondenterna endast som respondent ett till och med fem 
under transkriberingen samt hittade på fiktiva namn för respondenterna i redovisningen av 
resultatet och analysen. Kvalitativ forskning anses medföra etiska svårigheter för forskaren 
eftersom möjligheten till insamlande av muntlig information förutsätter att respondenten 
avslöjar information som även kan anses personlig (Ames & Diepstra, 2010, s. 404). Med 
anledning av det har vi varit extra noga med att informera om det som både 
konfidentiatlitetskravet och nyttjandekravet innebär. 
 
Ytterligare information som respondenterna blev tilldelade var att intervjuerna endast skulle 
bli ljudinspelade ifall de samtyckte till det. De blev tillfrågade detta både genom den första 
telefonkontakten som togs och vid varje intervjutillfälle. De underrättades att ingen 
utomstående skulle komma att ta del av inspelningen utan att den raderades efter att 
intervjuerna hade transkriberats av oss, vilket Vetenskapsrådet (2011, s. 44) menar är viktigt. 
Valet av metod gjordes med hänvisning till studiens syfte men vi gjorde även överväganden 
av vilken metod som skulle besvara syftet och ge minsta tänkbara skadliga konsekvenser för 
dem som deltog i undersökningen, vilket även Vetenskapsrådet (2011, s. 31) menar är viktigt. 
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Med anledning av studiens syfte anser vi inte att forskningsstudiens resultat skulle utgöra 
svårigheter för respondenterna varken arbetsrelaterat eller privat utan snarare skapa 
möjligheter för självreflektion samt ge förutsättning för eventuella förbättringar i deras arbete. 
 
5. Resultat och analys 
Här presenteras och analyseras det insamlade materialet under olika teman. Teman 
synliggjordes under meningskoncentreringen (se kapitel 4 .6.). Citat har används för att styrka 
den information som framkommit under intervjuerna. Varje respondent har fått fiktiva namn 
för att förtydliga att det är olika respondenters utsagor. Namnen vi har valt är Anna, Frida, 
Kristina, Bertil och Anders. I varje tema presenteras först det material som inhämtats, följt av 
en analys utifrån kunskapsläget och teoretiska ramen (se kapitel 2 och 3). Det första temat 
(5.1) behandlar hur socialarbetarna beskriver att de förhåller sig gentemot sina klienter. Det 
andra temat (5.2.) behandlar hur socialarbetarna beskriver att de uttrycker sig verbalt och icke 
verbalt. Det tredje temat (5.3.) behandlar hur socialarbetare beskriver att de förhåller sig 
gentemot unga vuxna klienter. 5.4. innehåller en sammanfattande analys utifrån 
kommunikationsteorin. 
 
5.1. Hur socialarbetarna beskriver att de förhåller sig gentemot sina 
klienter 
 
5.1.1. Socialarbetarnas beskrivningar för hur de påverkas av hur en utredning påbörjas 
Beroende på om en klient blir aktuell för utredning i form av ansökan eller anmälan beskriver 
respondenterna att de agerar olika. De beskriver att detta medför två olika utgångslägen då de 
ska bedöma klientens livssituation. Respondenterna beskriver att om det är en ansökan har de 
samtycke till utredningen vilket de beskriver påverkar relationen mellan dem och klienten 
positivt. Om det istället är en anmälan behöver klienten inte medverka till utredningen och vid 
dessa tillfällen kan inte respondenterna utföra en fullständig utredning med tillräckligt 
underlag för att ta beslut. Anna beskriver detta: ”Det går ju inte att hjälpa någon som inte är 
beredd att ta emot hjälpen.” Frida uttrycker det även som: ”det är klart att om en person 
berättar hur den har det så är det kanske lättare att vi gör en bättre bedömning än om det är en 
person som inte riktigt berättar hur det är”. Om det är en anmälan och tvångsutredning så 
beskriver en respondent att denne är mer mån om att få kontakt med klienten och att det 
innebär fler försök att nå klienten samt på flera sätt. Bertil förklarar detta: ”när det gäller en 
anmälan så måste ju vi vara mer ihärdiga… att söka upp om de inte kommer till oss”. Om det 
är en ansökan beskriver respondenterna att om klienterna uteblir från inbokade möten skickar 
de ut flera kallelser om erbjudanden om nya tider samt ytterligare telefonkontakt för att 
undersöka om klienternas ansökan till hjälp fortfarande är aktuell. Respondenterna beskriver 
att vid anmälan har de större befogenheter att ta kontakt med familj och andra runtomkring 
klienten. Bertil beskriver att om en klient ansöker om hjälp frivilligt kan denne vara 
motiverad men även ambivalent i sitt agerande då denne inte alltid har de resurser som krävs 
för att förändra sin situation och för att inte en tvångsutredning ska bli aktuell kan 
respondenten kontakta klienten mer för att förebygga att denne far illa. Bertil beskriver detta: 
”många som säger att jag vill ha hjälp och där jag inte betvivlar deras motivation… men de 
lyckas inte riktigt för de har inte resursen att klara av det… då är det ofta man har frivilliga 
insatser igång för de vill ju ha hjälp”. Respondenterna beskriver att om en klient har varit 
aktuell för utredningar och insatser tidigare kan de ge information om klienten samt skapa ett 
ifrågasättande gällande vad den nya utredningen ska ge för effekt och utmynna i för insats i 
jämförelse med tidigare utredningar. Anna uttrycker detta: ”klienten har varit på nio olika 
behandlingshem och sen åker den på det tionde och på det tionde så blir skillnaden, där 
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händer det något, men utan de andra nio… så hade den tionde inte lyckats, så vem har varit 
bäst”. 
 
Att respondenterna beskriver att deras agerande skiljer sig beroende på om utredningen sker 
utifrån en ansökan eller anmälan, vilket handlar om klienten är frivilligt eller tvångsmässigt i 
kontakt med dem, anser vi kan relateras till det som officialprincipen innebär, att utredningen 
måste anpassas utefter individen och dennes situation. Vi kan även relatera det till att 
respondenterna har en helhetssyn vilken innebär att individen ska ses utifrån dess hela 
sammanhang. Respondenterna upplevelser menar vi kan skapas eftersom de sitter i en 
maktposition i relationen till klienterna. Makten menar vi kan synliggöras olika beroende på 
om en utredning är i form av ansökan eller anmälan eftersom respondenterna då använder sig 
av olika lagar vid det utredande arbetet så som Skau (2007, s. 37), Svärd och Starrin (2006, s. 
249), Järvinen (2002, s. 253) och Akademikerförbundet SSR (2011, s. 4) menar. 
Respondenterna kan då enligt oss även anses vara medvetna om att makt existerar i deras 
relation till klienterna eftersom de uttrycker så tydligt att orsaken till varför utredningen 
påbörjas påverkar deras förhållningssätt, vilket Gren (1996, s. 79) menar att socialarbetare ska 
vara. Att en respondent är mer mån om att få kontakt med klienter när det gäller en 
tvångsutredning anser vi kan ha att göra med att likställighetsprincipen tillämpas av 
respondenten då denne kan uppleva sig ha saklig grund för att inte behandla klienter som alla 
andra på grund av LVM. Ytterligare en anledning till varför respondenten är mer mån om att 
få kontakt med klienten vid en tvångsutredning menar vi kan vara för att de har ett etiskt 
förhållningssätt och använder sig av ett verktyg som Gren (1996, s. 39-40) kallar för den 
etiska principen om lidande. Det innebär att respondenten inte vill att klienten ska komma till 
skada eller orsakas lidande. Vi anser att respondenternas beskrivningar stämmer överens med 
Gordans (2010, s. 35, 36, 38, 39) resonemang, att klienters motivation påverkar 
respondenterna och att motivationen kan bero på om klienten ansöker om hjälp frivilligt eller 
genom tvång. Bertils utsaga kan även påvisa att Bertil har en förståelse för sina klienter då 
Bertil är medveten om att klienter kan vara ambivalenta i kontakten med socialarbetare, med 
hänvisning till Gordan (a.a.). Ytterligare en aspekt för att respondenterna förhåller sig utifrån 
ett etiskt perspektiv är att de frågar klienter som inte hört av sig om deras ansökan fortfarande 
är aktuell, på så sätt kan de anses ha respekt för klientens självbestämmanderätt och frihet 
vilket den etiska frihetsprincipen innebär (Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 9-10). 
Respondenternas beskrivningar av att de föhåller sig olika beroende på om en utredning 
påbörjas genom en ansökan eller anmälan kan enligt oss även förstås utifrån handlingsteorin 
(Berglind, 1995, s. 42, 52) på så sätt att respondenterna ser över sitt handlingsutrymme vid en 
utredning av en klient. Om en utredningen påbörjats i form av en anmälan kan respondenterna 
uppleva sig ha större handlingsutrymme för att kunna påverka en klients livssituation genom 
lagen LVM. Respondenterna kan genom denna lag har större befogenheter och därför inte 
uppleva att de hindras på grund av yttre omständigheter (a.a., s. 11, 44, 56), som exempelvis 
klientens samtycke för en utredning då detta inte krävs genom en LVM-utredning. 
 
5.1.2. Socialarbetarnas förhållningssätt i förhållande till klienten och yrkesrollen 
Respondenterna beskriver att deras förhållningssätt gentemot deras klienter handlar om att 
kunna läsa av klienten så att det anpassas efter klientens behov och att det är en balansgång.  
Anna beskriver att: ”det är en fingertoppskänsla, vem är det jag har framför mig”. 
Respondenterna beskriver att de påverkas i sitt förhållningssätt av hur de uppfattar att klienten 
känner och mår. Genom att klienters känslor såsom aggressivitet, ledsamhet, sorgsenhet och 
rädsla kan uttryckas i klienters agerande förhåller sig respondenterna till detta. De påverkas 
även av om klienten är alkohol- eller drogpåverkad under samtalet. Anders beskriver detta: 
”är det personer… som kan vara påverkade… kan ju spegla av sig på en själv… då är man ju 
kanske lite mer på sin vakt”. Respondenterna uttrycker att deras förhållningssätt är viktigt 
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eftersom de vill sträva efter att klienterna ska uppleva ett positivt möte med socialtjänsten. 
Respondenterna beskriver att de inte har betalt för att vara omtyckta utan att tillgodose 
klientens behov. Bertil uttrycker detta: ”om man kommer till socialtjänsten så ska de känna att 
de blir respektfullt bemötta och de ska ändå få ett positivt bemötande även om ingen tycker 
det är positivt att gå till soc”. De beskriver att de förhåller sig till sina klienter utifrån en 
yrkesroll vilken representerar en myndighet. Frida förtydligar detta och beskriver: ”Jag 
försöker inte bli kompis med någon”. Anders beskriver sig sträva efter ett förhållningssätt 
som handlar om ”rättsäkerhet, det handlar om trygghet… man förhåller sig på ett humanistiskt 
sätt”.  
 
Respondenterna beskriver att de hoppas att de har ett bra förhållningssätt gentemot sina 
klinter och beskriver sig ha kompetens inom sitt arbete. Frida beskriver detta som: ”jag kan 
anpassa mitt förhållningssätt efter olika individer… samtidigt som jag kan lagstiftningen, 
samtidigt som jag kan handläggning och missbruksproblematik och har kompetens inom 
området”. Anders beskriver detta som: ”Om jag inte behandlar den personen som sitter 
mittemot mig med respekt så kan inte jag förvänta mig att den personen har respekt för det jag 
gör... Eller de beslut jag tar.”. Anna beskriver detta: ”de gånger jag har varit obekväm, riktigt 
obekväm. Det är också de gånger som klienten har kommit efteråt och tackat, och det kan ha 
gått flera år”. Respondenterna beskriver att de inte påverkas personligt eller känslomässigt av 
klientens agerande eftersom klienten bemöter dem utifrån en yrkesprofession. 
Respondenterna beskriver att de förhåller sig och strävar efter att förhålla sig till klienter på 
ett sätt som visar respekt och intresse. De lyssnar och visar att klientens åsikter och känslor är 
värdefulla. Respondenterna beskriver att ett sådant förhållningssätt krävs för att skapa kontakt 
med människor och för att kunna motivera dem samt skapa en arbetsallians dem emellan. De 
beskriver att ett sådant förhållningssätt påverka klienten positivt. Anna beskriver att klienten 
ska ses som specialist på sitt eget liv och beskriver detta som att: ”var och en innerst inne är 
expert på sig själv. Mitt jobb är att hjälpa dem och komma fram till ett svar som gagnar dem.” 
Respondenterna beskriver att de inom utredningsenheten vuxna arbetar utefter en metod som 
benämns motiverande samtal. Respondenterna påverkas av MI på så sätt att de ska motivera 
klienterna i samtalet. Anders beskriver detta: ”man ska försöka motivera och greppa om 
klientens egna resurser”.  
 
Vi anser att respondenternas beskrivningar av hur de förhåller sig gentemot sina klienter 
utifrån deras yrkesroll kan hänvisas till de etiska principerna som Akademikerförbundet SSR 
(2011, s. 9-10) har åskådliggjort. Exempelvis att de vill visa respekt samt ha förståelse för 
dem de bemöter, vilket människovärdeprincipen och humanitetsprincipen innebär. Principen 
om social rättvisa anser vi att de uppfyller då de tar hänsyn till klientens behov. Utifrån ett 
etiskt perspektiv anser vi även att de använder sig av godhetsprincipen som Gren (1996, s. 39-
40) avser, eftersom de vill sträva efter ett utföra goda gärningar där rättsäkert, trygghet och ett 
gott bemötande gentemot klienterna beskrivs som viktigt. Vi relaterar respondenternas 
beskrivningar som att de har en synsätt där respekt, medkänsla och lyhördhet för klienten 
råder vilket Holm (1995, s. 67) menar är ett professionellt förhållningssätt. Enligt deras 
beskrivningar anser vi även att de är medvetna om att de har ett förhållningssätt utifrån deras 
profession då de exempelvis beskriver att de inte ska vara kompis med någon och arbetar 
utifrån en yrkesroll. Holms (a.a.) tidigare studie kan därför delvis stämma överens med våra 
resultat eftersom hennes studie påvisat att majoriteten av hennes deltagare ansågs medvetna 
om deras förhållningssätt utifrån deras professionella yrkesroll. Eftersom respondenterna 
beskriver att de lyssnar på deras klienter kan det även antas att de har respekt, ger klienten tid 
att tänka och formulera sig som enligt Gordan (2010, s. 69) är viktigt i utredande samtal. 
Respondenterna beskriver att de hoppas att de har ett bra förhållningssätt och att de har haft 
bra relationer till sina klienter vilket kan gör att denna inställning kan påverka deras 
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förhållningssätt positivt enligt Gordan (2010, 42). Respondenterna beskriver att de förhåller 
sig till individen och förändrar sitt förhållningssätt utefter individens behov. Detta relaterar vi 
till objektivitetsprincipen som säger att alla är lika inför lagen och vi anser att respondenterna 
förhåller sig till alla likadant eftersom de anpassar sig till klienter beroende på deras behov. 
Med anledning av att respondenternas beskrivningar av deras förhållningssätt endast påvisar 
nyanser av olika delar av förhållningssätt och ingen av respondenternas beskrivningar säger 
emot varandra anser vi att deras svar inte beror på hur lång erfarenhet de har av deras arbete. 
Deras empatiska kommunikationsförmåga eller professionella attityd anser vi därför inte ha 
påverkats av hur lång erfarenhet de innehar, så som Holms (2002, s. 1-7) studie har påvisat. 
Däremot menar vi att detta kan bero på att vi endast har undersökt socialarbetarnas 
beskrivande och medvetna förhållningssätt och inte deras omedvetna förhållningssätt som 
kunde ha påvisats genom en observerande studie och påvisar andra resultat. 
 
5.1.3. Påverkar relationen socialarbetare - klient socialarbetarnas förhållningssätt 
Respondenterna beskriver att deras förhållningssätt kan skilja sig beroende på hur väl och hur 
länge respondenterna har känt sina klienter. Detta kan synliggöras i hur de avslutar en kontakt 
med en klient då den kan avslutas exempelvis genom ett möte eller telefonsamtal. Klientens 
agerande ses som vägledande för hur respondenterna ska kunna skapa en relation gentemot 
denne och även ett förtroende. Bertil beskriver att klientens agerande påverkar hans agerande: 
”det är det som är grunden för det hela, för att veta hur jag ska agera hur man ska kunna 
bygga upp ett förtroende och få en relation”. Respondenterna beskriver att om en klient har 
haft kontakt med respondenten tidigare kan de ha en relation dem emellan och veta var de har 
varandra. Respondenterna beskriver att de haft bra relationer med deras klienter i arbetet. 
Kristina beskriver att hon skulle velat ha mer tid för kontakten med sina klienter. Hon 
beskriver att om hon haft mer tid skulle hennes förhållningssätt kunna påverkas positivt 
gentemot hennes klienter eftersom denne då skulle ha möjlighet att kunna visa mer intresse 
för klienterna samt ha en tätare kontakt med dem. Bertil beskriver att även om en klient är dit 
tvingad kan de ändå skapa en god kontakt dem emellan och beskriver att klienten kan få 
uppleva: ”ja men här är en som är intresserad av vad jag har att säga”. Klientens motivation 
kan påverka respondenternas förhållningssätt gentemot klienten och Bertil beskriver detta: 
”får man inte en relation till någon är det svårt att motivera till en förändring också, om de 
tycker att jag är dum i huvudet så varför ska de lyssna på mig liksom”. Alla respondenter 
uttrycker motivationen som viktig vid bedömningen av klientens ansökan, Bertil beskriver 
detta: ”motivation är ju en jätteviktig del i vår bedömning… är de överhuvudtaget motiverade 
att åka i väg på behandling eller ansöker de om behandling bara för att slippa allt annat…”.  
 
Respondenterna beskriver att deras agerande kan skilja sig beroende på hur länge de har känt 
klienten vilket vi anser kan förklaras utifrån kommunikationsteorin. Enligt teorin kan 
respondenterna då tillsammans med klienterna ha skapat en relation där ickeverbala och 
verbala signaler förstås och tolkas utifrån båda parter på ett bättre sätt vilket Eide och Eide 
(2008, s. 14) menar kan medföra att kommunikationen påverkas positivt. Vi hänvisar även till 
Andersen (2003, s. 186) som menar att människor inte vill samtala med vem som helst och 
när som helst utan att det är av betydelse att den som ska tala får tala vid en passande tidpunkt 
och med en person som denne upplever sig trygg med. Genom att en klient och en respondent 
kan ha haft kontakt en längre tid, kan klienten enligt oss ha upplevt sig trygg och kunna tala 
vid en tidpunkt som passar denne. Respondenterna beskriver att klienternas motivation är en 
viktig del för att de ska kunna utreda, bedöma och ha kontakt med klienten vilket även 
Gordan (a.a., s. 35, 36) menar, att motivationen påverkar samtalet dem emellan och hur de ska 
kunna bygga upp ett förtroende. 
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5.1.4. Var och hur sker kontakten mellan socialarbetarna och klienterna 
Respondenterna beskriver att möten vanligtvis sker i ett av besöksrummen som socialtjänsten 
tillhandahåller. Andra sätt att få kontakt med klienter är via organisationer och myndigheter, 
som exempelvis polisen, beroendecentrums vårdavdelning och öppenvårdsgruppen. De 
beskriver att olika sätt att ta kontakt med klienterna är att göra hembesök, ringa eller skicka 
brev till dem och att det beror på om adress eller telefonnummer finns att tillgå. Då det finns 
allvarlig oro för klientens tillstånd och hälsa kan det vara aktuellt med ett hembesök samt 
även lägga ett brev i brevlådan om klienten inte är hemma. Information i form av tider kan 
även utges via SMS till klienten. Utredningsenheten ungdom och familj kan överlägga 
ärenden till utredningsenheten vuxen och kan då vara delaktiga för kontakten mellan 
respondenterna och klienten. Respondenterna beskriver att de alltid finns en 
huvudhandläggare och en medhandläggare vid varje klientärende men att delaktigheten av 
dem är olika beroende på ärendets karaktär. Respondenterna beskriver att vid det första mötet 
med varje enskild klient är båda handläggarna delaktiga i syfte att klienten ska få ett ansikte 
på dem båda. Syftet med att de är två handläggare menar respondenterna är till klientens 
fördel. De beskriver detta som att utifall huvudhandläggaren inte är tillgänglig finns det alltid 
en medhandläggare att kontakta vilket utgör en säkerhet för klienten. Respondenterna 
beskriver att klienten kan få avgöra hur kontakten dem emellan ska ske och vad respondenten 
ska göra om klienten inte kommer på ett inbokat möte. Kristina beskriver att hon har olika 
mycket kontakt med sina klienter beroende på vad klienten är i behov av och uttrycker det 
som att: ”man kan väl säga att där det händer mycket saker hela tiden, det strular… eller ja det 
fungerar inte riktigt...då har man ju tätare kontakt och där det fungerar ja där hör man ju 
ingenting”. Anders beskriver att två handläggare innebär olika aspekter till klientens fördel: 
”en säkerhetsaspekt, en bemötandeaspekt och det finns en tillgänglighetsaspekt på det”. 
 
Vi anser att de tillvägagångssätt som respondenterna använder sig av för att få kontakt med 
deras klienter beror på vilken information de har att tillgå och delge sina klienter och att det 
har att göra med hur de upplever sitt handlingsutrymme. Enligt handlingsteorin kan 
respondenterna se över sitt handlingsutrymme vid kontakten med deras klienter och att det 
påverkas av deras egen förmåga att handla samt de yttre omständigheterna för deras 
handlande (Berglind, 1995, s. 42). Vi anser att respondenternas agerande även kan påverkas 
av att respondenterna har en helhetssyn där kontakten med klienten sker utifrån klientens 
situation och dennes hela sammanhang. Ett etiskt förhållningssätt kan även synliggöras hos 
respondenterna där de principer som Gren (1996, s. 39-40) avser autonomiprincipen, 
rättviseprincipen, godhetsprincipen och lidandeprincipen har betydelse eftersom de tar hänsyn 
till klienten och att klienterna ska behandlas lika, de vill att klienten ska uppleva godhet och 
vill inte att klienten kommer till skada. Något som vi uppmärksammade är att respondenterna 
inte har beskrivit att de har använt sig av e-mail vid kontaken med deras klienter. Enligt Finns 
(2008, s. 1) tidigare forskning har socialarbetare uttryckt att de kan anses som etiskt 
försvarsbart att använda sig av e-mail då det inte i terapeutiskt syfte vilket respondenterna för 
denna studie inte ens har spekulerat i. Den tidigare studien (a.a.) påvisade även att ett 
argument för att inte använda sig av e-mail vid kontakt med klienter var för att det kunde 
anses bryta mot klientens konfidentialitet, vilket vi menar kanske är en av orsakerna till varför 
inte respondenterna för denna studie har beskrivit att de har använt sig av e-mail. Vi anser att 
det även ses som positivt att de inte har nämnt att de har använt sig av e-mail vid kontakten 
med deras klienter eftersom e-mail kan komma till fel person vilket kan meföra att 
sekretessen bryts och respondenterna kan utsättas för att göra tjänstefel. Ytterligare en aspekt 
på detta kan vara att respondenterna för vår studie har restriktioner i deras arbetspolicy att inte 
använda sig av e-mail vilket de i så fall inte har beskrivit för oss. Eftersom ingen av våra 
respondenter uttryckt sig i denna fråga är det även svårt att jämföra vår studie med den 
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tidigare studien som påvisat att majoriteten av socialarbetarna inte visste om de hade en 
arbetspolicy för användandet av e-mail. 
 
Det är enligt oss intressant att socialarbetarna inte nämnt att de kan vara en maktaspekt att de 
är två handläggare. Vi anser som Skau (2007, s. 37, 57) att det redan finns en obalans i 
relationen mellan respondenterna och klienterna och att det därför är viktigt att vara medveten 
om att när man är två handläggare gentemot en klient kan det medföra ytterligare ett 
maktutövande. Därför kan det enligt oss inte bara ses som en fördel för klienterna så som 
respondenterna har beskrivit utan även ses vara till klientens nackdel. Eftersom makt kan 
döljas inom det sociala arbetet och försvåra för socialarbetare att vara medvetna om den, anser 
vi det som viktigt att vara medveten om detta så att de inte medför ett utövande av destruktiv 
makt (a.a., s. 79). Med anledning av att respondenterna bara ser detta som en fördel för 
klienterna kan det ses utifrån ett annat perspektiv, att respondenterna har högre krav på sig än 
på klienterna och att klientens behov går före deras vilket Holm (1995, s. 54) menar. Genom 
detta menar vi att respondenterna kan försöka reducera maktutövandet. Vi anser även att det 
kan vara till fördel för respondenterna att de är två handläggare, på grund av samma 
anledningar som för klienten: deras säkerhet, trygghet och tillgänglighet för varandra. 
Respondenterna beskriver att de tar hänsyn till klienten som får bestämma hur kontakten dem 
emellan ska ske vilket kan relatera till att de sätter klientens behov i första hand så som Holm 
(1995, s. 61) menar och därför anser vi att de visar medvetenhet om ett maktutövande dem 
emellan. Respondenterna beskriver att möten med klienten vanligtvis sker i socialtjänstens 
besöksrum vilket kan förklaras som ett förstärkande av osynlig maktutövning sker då dessa 
rum är slutna enligt Swärd och Starrin (2006, s. 251). Detta är inte något som respondenterna 
uttrycker. Ytterligare en aspekt som vi la märke till var gällande kontakten mellan 
respondenterna och klienterna sker, är att respondenterna har angivit att de kan möta klienter 
på olika platser. De har inte uttryckt att detta kan påverka deras förhållningssätt och det 
samtal de har med deras klienter vilket Gordan (2010, s. 24, 26, 28, 34) menar att det kan göra 
eftersom dessa faktorer skapar förväntningar hos klienterna. Detta relaterar vi till att den 
obalans som existerar i relationen hjälpare och klient kan förstärkas och att dold makt kan 
existera ifall respondenterna inte är medvetna om att deras förhållningssätt kan påverkas av 
dessa faktorer vilket Skau (2007, s. 13, 57) menar. Att göra hembesök kan ses som en del av 
maktutövande arbete enligt Skau (a.a., s. 65) och vi kan se detta som negativt för deras arbete 
men vi vet inte om detta stämmer eftersom respondenterna kan ha avstått att uttrycka sig om 
detta med anledning av att detta ansetts som självklarheter. 
 
5.2. Hur socialarbetarna uttrycker sig verbalt och ickeverbalt 
 
5.2.1. Hur socialarbetarna beskriver deras verbala språk 
Respondenterna beskriver att de använder det verbala språket olika beroende på vem de 
bemöter och orsaken till att de bemöter en klient. Språket anpassas utefter vilken personlighet 
och vilka behov klienten har och inte utefter vilken ålder denne har. Orsakerna till att språket 
förändras kan bero på hur intellektuell klienten upplevs vara, hur klienten beter sig i mötet 
med respondenten, hur länge klienten har känt respondenten, respondentens intuition av 
situationen samt vad syftet med samtalet är. Faktorer som koncentrationssvårigheter, utländsk 
härkomst och funktionshinder kan utgöra svårigheter för det verbala språket. Respondenterna 
beskriver att de använder sig av en tolk i de ärenden där språket utgör brister för samtalet med 
klienten. De uppmärksammar då att ett behov av tolk är nödvändigt eftersom de inte kan 
kräva att en klient som inte talar svenska som modersmål kan uttrycka och beskriva sina 
känslor lika utförligt som i deras modersmål. Respondenterna beskriver att de ska verbalt 
uttrycka sig genom begriplig svenska och inte använda sig av facktermer. Eftersom 
respondenterna representerar en myndighet beskriver de att de utgår ifrån sin professionella 
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yrkesroll i språket även om de anpassar sig. Detta innebär att om en klient är högljud, svär 
och gormar medför inte det att respondenterna gör likadant. Om en klient inte förstår så 
försöker respondenterna anpassa sitt verbala språk så att klienterna ska kunna förstå dem och 
de frågar även klienten om denne förstår för att undvika missförstånd. Anna beskriver detta 
som: ”jag måste checka att de förstår vad orden betyder, det är ju jätteviktigt”.  
 
Respondenterna beskriver att de har i avsikt att lägga språket på den nivå som klienterna 
befinner sig på och att de därför är flexibla. Respondenterna beskiver att en förutsättning för 
att skapa förtroende, ett naturligt samtal och ett givande samarbetet dem emellan behöver de 
vara flexibla i sitt språk. Bertil beskriver att en relation kan skapas mellan klienten och 
respondenten och även ett förtroende dem emellan. Bertil beskriver detta: ”om man haft lite 
längre kontakt ja men då kanske man kan skämta mer eller vara lite mer sarkastisk alltså 
beroende på den man möter om man märker att… det här en person som fixar det”. 
Respondenterna använder språket även genom skrift i journalanteckningar och olika 
utredningsdokument och beskriver att det är viktigt att språket anpassas så att klienterna 
förstår vad det innebär. Respondenterna beskriver att deras språk är informativt och 
bekräftande genom exempelvis hummande. De beskriver att de kan öka och sänka tempo och 
tonläge i det verbala språket med klienterna, beroende på hur klienterna upplevs vara. 
Respondenterna beskriver att om en klient exempelvis är hotfull i ett samtal kan de förändra 
sitt verbala språk. Bertil beskriver att det verbala språket kan ske per automatik och beskriver 
detta: ”det där kommer ju bara på något sätt. När man sitter där.” 
 
Vi anser att respondenternas beskrivningar av hur de använder sig i språket vid kontakten med 
deras klienter, att det anpassas utefter klienten och dennes behov, är försök till att minska den 
makt som kan anses utövas genom språket (Skau, 2007, s 48). Enligt oss är de på så sätt 
medvetna om att trots att klienten är i behov av olika typ av språk, är de professionella 
yrkesutövare och har detta i åtanke även vid användandet av språket, vilket Skau (a.a., 49) 
menar är nödvändigt för att klienten ska få sina behov tillgodosedda. Respondenternas 
beskrivningar att avstå från att använda facktermer kan även relatera till Gordan (2010, s. 72) 
som menar att de bör tänka på sitt språkbruk och undvika facktermer vid möte med klienter. 
Att respondenterna beskriver att de kan öka och sänka tempo och tonläge i språket beroende 
på hur klienten upplevs vara kan även det enligt oss relatera till Gordan (2010, s. 69) som 
menar att detta skiljer sig beroende på individers olika förmågor. Respondenterna beskriver 
att de kan anpassa språket beroende på vad syftet med samtalet är vilket vi anser kan påvisa 
att deras förutsättningar för samtalet påverkas av den institution som de arbetar för men även 
beroende på vad klientens mål och behov är under varje möte och samtal (a.a., s. 18, 38).  
 
Enligt oss kan respondenternas beskrivningar av att de använder sig av tolk förklaras utifrån 
handlingsteorin.  De kan uppleva att de i sitt arbete påverkas av ett fysiskt men även socialt 
hinder i form av språket (Berglind, 1995, s. 43). Språket kan även då vara av specifik karaktär 
eftersom det språkliga hindret uppstår i en viss situation (a.a., 56). Genom att respondenterna 
ser över sitt handlingsutrymme (a.a., s. 42, 52) och upplever sig kunna använda sig av tolk 
och även har en vilja för detta kan det språkliga hindret anses elimineras (a.a., s. 44). Att 
respondenterna har uttryckt flera orsaker till att språket förändas i samtal med klienter kan 
påvisa att de inte endast utgår ifrån sin intuition av situationen de befinner sig i vilket kan 
enligt oss ses som positivt utifrån ett etiskt perspektiv eftersom att endast utgår ifrån en 
intuition kan enligt Edvardsson (2003, s. 215) vara förrädiskt. Enligt respondenternas 
beskrivningar anser vi att deras språk kan realatera till det som kommunikastionteorin menar 
med professionell kommunikation (Eide & Eide, s. 15). Detta eftersom deras språk är 
anpassat efter deras yrke och därför inte kan antas vara i form av en vardaglig 
kommunikation. Detta innebär då även enligt kommunikationsteorin att målen med 
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kommunikationen påverkas av de yrkesetiska målen som respondenterna har eftersom de 
kommunicerar utifrån sin yrkesroll.  
 
5.2.2. Hur socialarbetarna beskriver att de föredrar att kontakten med klienten sker 
Majoriteten av respondenterna föredrar att kontakta deras klienter via telefonsamtal då det är 
bäst att prata med klienterna. Frida beskriver att hon inte kan föredra något sätt och beskriver 
detta på så sätt att: ”nej det går inte att säga”. Anledningar till att telefonsamtal ses som 
positivt beskriver respondenterna är att brev inte alltid kommer klienten till handa, att de får 
en personlig kontakt med klienten och kan tala med denne innan de träffas första gången, för 
att kunna läsa av klienten i samtalet, höra en röst, det upplevs inte vara lika formellt, stämma 
av tider för kommande möten, det upplevs vara enklaste och snabbaste sättet att få kontakt 
med klienterna. Kristina beskriver att hon vill ringa klienten oftare men påverkas av hur 
mycket tid hon har att tillgå i sitt arbete för detta och beskriver: ”jag hade gärna haft tid att 
ringa emellan och bara för och stämma av hur det går… klienterna tänker man ju på”. 
 
Enligt kommunikationsteorin (Eide & Eide, 2008, s. 14) kan respondenterna vilja få kontakt 
med deras klienter genom telefonsamtal eftersom de då kan skapa en både verbal och 
ickeverbal god kommunikation eftersom de både får höra röster och ord. Telefonsamtal kan 
även bidra till att kommunikationen kan ske på olika nivåer eftersom den kan ske både 
indirekt, direkt, kontrollerat och spontant (a.a.). Enligt teorin kan respondenterna då även öva 
på de kommunikationstekniker som kommunikationsteorin avser att man kan träna upp, 
exempelvis att lyssna samt tolka verbala och ickeverbala signaler (a.a., s. 19, se kapitel 3.2.). 
En anledning till att en respondent inte kan föredra ett sätt att vid kontakt med sina klienter 
kan vara att hon anpassar sig efter den situation som hon står inför och anpassar sig utefter 
klienten. Enligt handlingsteorin kan hennes beskrivelse förstås som att hon har upplevt sig 
vara hindrad på grund av yttre omständigheter vilket innebär att hindret står utanför hennes 
kontroll (Berglind, 1995, s. 11, 56), i detta fall organisationen mål och klientens behov. 
Eftersom majoriteten av respondenterna föredrar telefonsamtal då de kan få en personlig 
kontakt och läsa av klienten anser vi att detta kan relatera till det Andersen (2003, s. 51) 
resonerar om att människor i ett samtal kan skapa en bild av den andre genom att observera 
denne i ett samtal. Respondenterna kan då med klienterna föra en konversation där de lyssnar, 
tänker på det som sagts samt kan ställa nya frågor såsom Andersen (2003, s. 66) beskriver att 
man kan göra. Att en respondent beskrivit att denne påverkas i sitt agerande beroende på hur 
mycket tid denne har till förfogande i sitt arbete anser vi kan relatera till det som Gordan 
(2010, s. 18, 23) menar, att målen som institutionen har ligger till grund för det utredande 
samtalet och att respondenten kan ses påverkas av sin arbetssituation. Att respondenten anser 
sig ha för lite tid anser vi kan ha att gör med att denne inte upplever att klienten får tid att bli 
sedd, vilket Andersen (2003, s. 50) menar är viktigt vid samtal med människor och att detta 
kan ses som negativt för respondentens förhållningssätt gentemot sina klienter. Genom 
handlingsteorin kan respondenternas handlingsutrymme ses som begränsat eftersom de 
påverkas av yttre omständigheter så som organisationens mål, riktlinjer, regler och lagar som 
de ska förhålla sig till (Berglind, 1995, s. 42). Även om respondenten anser sig vilja ha mer 
tid så vet de kanske inte hur de ska gå till väga för att få mer tid och därför upplever de hinder 
i form av yttre slag (a.a., s. 53, 56). Enligt oss skulle det vara bra om respondenterna vid 
sådana tillfällen då de upplever sig hindrade ifrågasätter sitt handlingsutrymme och se över 
vilka möjligheter de har till att förändra deras situation så att dessa hinder kan bli möjliga att 
eliminera, med hänvisning till handlingsteorin (a.a., s. 52). 
 
5.2.3. Hur socialarbetarnas beskriver att de uttrycker sig ickeverbalt 
Respondenterna beskriver att de ickeverbalt uttrycker sig genom kroppsspråket. De beskriver 
att de försöker utföra sitt kroppsspråk i samklang med klienten och att kroppsspråket beror på 



26 
 

vem de har framför sig. Anna beskriver att kroppsspråket relaterar till hur trygg hon är i sin 
yrkesroll och hur intresserad hon är av det som sker i samtalet och beskriver detta som: ”jag 
tror att mycket av det här sker per automatik och hur trygg man är i rollen… eller om jag är 
väldigt intresserad… helt och hållet beroende på vad jag har för klient”. Respondenterna 
beskriver att kroppsspråk kan påverkas av hur klienten beter sig och vilket humör både 
klienten och respondenterna har i mötet. Om klienten är ledsen, förtvivlad eller har 
abstinensbesvär påverkar det respondenternas kroppsspråk. Bertil beskriver detta: ”Är de 
spända och sitter som en fiolsträng kanske inte jag lutar mig bakåt i fåtöljen och sätter 
armarna i kors och lyssnar utan då är man ju lite mer alert själv också än om den som man 
möter är avslappnad, då blir man ju mer avslappnad själv i sitt kroppsspråk också”. 
 
Respondenterna beskriver att kroppsspråket uttrycker sig genom att kroppshållningen 
förändras, den kan vara spänd, frustrerad, alert, stel, stressad, avslappnad, lyssnande, 
bekräftande, nickande och tittande. Respondenterna beskriver att deras kroppsspråk bland 
annat är avslappnat, inte uttrycks genom några stora gester samt ter sig likadant när de hälsar 
på klienterna. Frida beskriver sig försöka sitta i samma position i samtalet med sina klienter 
och beskriver att: ” när vi träffar klienter här så sitter vi ju i sådana här sittgrupper… det är ju 
i alla fall på lika nivå… vi sitter ju inte bakom något skrivbord”. Respondenterna beskriver att 
deras kroppsspråk sker omedvetet. Bertil beskriver detta: ”det är ju inget som jag gör 
medvetet nu måste jag tänka på mitt kroppsspråk utan det där kommer ju av situationen”. 
Respondenterna beskriver att det skulle vara intressant att se någon annan utomstående 
observerade deras kroppsspråk. Kristina beskriver detta: ”det skulle nästan någon annan 
behöva titta på, hur man gör och hur man beter sig”. 
 
Vi anser att respondenternas beskrivningar av att de är omedvetna om hur de uttrycker sig i 
sitt kroppsspråk kan förklaras utifrån handlingsteorin med hänvisning till att deras handlande i 
form av kroppsspråk kan utföras avsiktligt då de vill anpassa detta till deras klienter 
(Berglind, 1995, s. 19). Kroppsspråket kan ses som avsiktligt eftersom det utförs för att få 
kontakt med klienten och har ett syfte att kunna utreda och skapa en relation till klienten samt 
kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt (a.a., 50). Även om respondenterna beskriver att 
kroppsspråket sker omedvetet kan det vara avsiktligt omedvetet enligt handlingsteorin 
eftersom det sker per automatik (a.a., s. 37, 39). Respondenternas kroppsspråk kan även anses 
vara förenat med både individen och dess miljö (a.a., s. 41) och kan på så sätt bli påverkat av 
klientens kroppsspråk och agerande, respondentens yrkesroll och den plats som mötet sker på. 
 
5.3. Hur socialarbetarna anser att de förhåller sig till unga vuxna klienter 
Respondenterna beskriver att de bemöter få klienter som är unga vuxna i sitt arbete. De 
uppskattar att utav alla deras klienter är cirka 10-20 % unga vuxna personer. Respondenterna 
anser inte att deras förhållningssätt är olika beroende på klientens ålder, om denne är ung 
vuxen eller vuxen utan att det har med andra faktorer att göra (se vilka faktorer i kapitel 5.1. 
och 5.2.). Respondenterna beskriver det som att en klient kan vara ung psykologiskt och ung 
biologiskt. De beskriver att beroende på hur gammal en klient är har de olika livserfarenheter 
vilket kan påverka respondents bemötande och att det inte har med enbart ålder att göra. Anna 
beskriver att hon kanske kan ha ett annat förhållningssätt gentemot unga vuxna då de ibland 
kan behöva det, hon beskiver sig vara: ”kanske mer vägledande, förklarade om det är en ung 
jämfört med en vuxen”. Bertil håller med om detta och uttrycker: ”man kanske är lite mer på, 
jagar lite mer om det är någon som är ung än om det är någon som är 50 eller 60 år och har 
levt det här livet länge”. Frida har en annan åsikt och framför att: ”det är ju individen man 
möter så att det går inte att svara på att det har med ålder att göra”. Respondenterna beskriver 
att de har ett annat tänk när det gäller unga vuxna än vuxna men att detta inte behöver påverka 
deras förhållningssätt gentemot deras klienter. Respondenterna beskriver att en skillnad 
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mellan ung vuxna och vuxna klienter är att de ofta fortfarande har ett nätverk i form av familj 
och vänner som kan vara involverade i deras liv när de kommer i kontakt med 
respondenterna. Respondenterna har upplevt att äldre vuxna klienter har fått konsekvenser av 
sitt beteende som gjort att de inte har samma nätverk. Respondenterna beskriver att de tänker 
mer på nätverket med unga vuxna eftersom de kan upplevas vara mer beroende av detta 
nätverk både känslomässigt och i form av praktiskt vägledande eftersom de är unga. Anna 
beskriver att hon vill särskilt vill försäkra sig om att den unge har ett stöd och hopp inför 
framtiden och beskriver detta: ”när det gäller unga ja, att försäkra sig om att de har ett stöd 
och ge dem hopp”. Anna beskriver att hon vill påvisa för unga vad konsekvenserna av ett 
missbruk kan leda till med anledning av att: ”ingen som skulle tagit det första glaset om de 
vetat vad konsekvenserna skulle bli”.  
 
Bertil beskriver att han inte är lika tolerant för unga vuxnas missbruk och beskriver sig själv 
vara mer benägen att bevilja institutionsvård för dessa klienter och ser deras ålder som ett 
argument för att bevilja insatser till dem. Bertil beskriver: ”om en 50 åring skulle missbruka 
samma mängd som en 18 åring så kanske 18 åringen ändå får mer erbjudande om 
behandling… det är ett argument för att få vård”. Kristina beskriver att vid kontakten med 
unga vuxna som kommer ifrån utredningsenheten ungdom och familj har hon behövt vara 
extra tydlig med att kontakten mellan denne och klienten är frivillig och inte påtvingande. 
Hon beskriver att klienten vid kontakt med utredningsenheten vuxen anses som vuxen och 
därför har klienten ett ansvar för att utredningen ska kunna fortgå och sin egen livssituation 
och uttrycker: ” när den kommer upp till vuxen så betraktar vi personen som vuxen och att 
den också har ett eget ansvar att hålla överrenskommelser och kanske behöver ta vissa 
kontakter själv… det här behöver du göra nu för att få en bättre situation och de här kan jag 
göra”. Anna beskriver att denne kan vara mer vaksam på att unga vuxna förstår den verbala 
kommunikationen, innebörden av orden och konsekvenserna av dem. Hon kan då uppleva sig 
vara mer tydlig och vägledande i den verbala kommunikationen med unga vuxna. 
Respondenterna beskriver däremot inte att deras kroppsspråk förändras på grund av att 
klienten är ung vuxen eller vuxen utan på andra faktorer som nämnts ovan. Vid utredande 
arbete med klienter som är unga vuxna skiljer sig de metoder som respondenterna använder 
sig av arbetet. Respondenterna beskriver att bemötandet gentemot deras klienter är desamma 
oavsett om de använder BBIC eller ASI. 
 
Vi anser med anledning av respondenternas beskrivningar att de har ett annat tänk när det 
gäller klienter som är unga vuxna än med vuxna klienter. Enligt oss kan detta förstås genom 
handlingteorin (Berglind, 1995, s. 39, 41, 50) som att detta tänk är en oavsiktlig handling 
eftersom de ska behandla alla lika och inte särskilja deras klienter samtidigt som handlingen 
har ett avsiktligt mål, nämligen att ge unga vuxna mer engagemang då de upplevs vara i ett 
större behov av detta. Ur ett etiskt perspektiv kan det även enligt oss förklaras som att 
respondenterna vill försäkra sig att de unga vuxna förstår respondenternas verbala uttryck 
eftersom de inte vill att missförstånd ska uppstå i samtalet mellan dem, med hänvisning till de 
Akademikerförbundet SSRs (2011, s. 9-10) etiska principer. De påvisar enligt oss att de 
tillämpar principen om humanitet att det är viktigt med förståelse för personer i svåra 
livssituationer och solidaritet, att sammahållning och ömsesidighet är viktigt och även 
socialrättvisa, att allas behov ska beaktas. Eftersom respondenterna vill minska missförståndet 
utövar de enligt oss en kritisk granskning av etiken i samtalet vilket medför att beslut som tas 
med den informationen som framkommer i samtalet är saklig, vilket Edvardsson (2003, s. 
121-127) menar är nödvändigt för fattade beslut. Vi anser även att då respondenterna vill 
undvika missförstånd kan de försöka reducera maktaspekten för det verbala språket (Skau, 
2007, s. 48). Vi anser att respondenterna tänker etiskt så som Gren (1995, s. 47) menar, när 
det handlar om deras klienter. Vi anser att respondenterna är medvetna om de regler och 
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normer som råder genom deras beskrivningar och att de även reflekterar över dem. När det 
gäller unga vuxna beskriver respondenterna att de tänker på att nätverket bör involveras, om 
att vägledning och stöd ska finns runt den unge och att de har ett annat tänk på detta än hos 
vuxna klienter. Detta anser vi medför att respondenterna har en helhetssyn och tar hänsyn till 
hela individens situation och behov. 
 
5.4. Slutanalys utifrån kommunikationsteorin 
Vi anser att respondenternas beskrivningar av hur de förhåller sig, både verbalt och 
ickeverbalt, kan förklaras utifrån kommunikationsteorin som att de har en god 
kommunikation. Enligt kommunikationsteorin krävs empati för att en god kommunikation ska 
existera (Eide & Eide, 2008, s. 27) och enligt oss kan respondenternas beskrivningar av hur de 
anpassar språket som exempelvis att de anpassar det efter klienternas personlighet och behov 
samt avstår ifrån att använda sig av facktermer påvisa att de är empatiska. Empati kan även 
synliggöras i respondenternas beskrivning av att de vill utföra sitt kroppsspråk i samklang 
med klienten och anpassar även det beroende på vem de har framför sig. En annan viktig del 
för en god kommunikation är målet (a.a., 36) med kommunikationen vilket respondenterna 
även har beskrivit att de anser sig förhålla till då deras förhållningssätt beror på om en 
utredning påbörjats i form av en ansökan eller anmälan kring en klient. Fackkunskap (a.a., s. 
33) är en viktig del i kommunikationen som vi anser att respondenterna innehar.  Detta då de 
själva har beskrivit sig inneha det och att det går att påvisa genom deras beskrivningar. 
Ytterligare aspekter för en god kommunikation är känslor, förnuft och etik (a.a., s. 39, 45). 
Dessa anser vi att respondenterna har anammat genom deras beskrivningar då de  beskriver 
sig ha anpassat sig och uppmärksammat klienters känslor. De vill även förhindra att klienterna 
kommer till skada och ser till sin intuition och erfarenhet. Respondenterna beskriver sig ta 
hänsyn till att klienter kan ha varit aktuella för utredning tidigare och respondenterna 
beskriver att tiden för hur länge de har haft kontakt med klienter påverkar arbetsalliansen dem 
emellan. Enligt oss kan respondenterna anses uppfylla alla de begrepp som 
kommunikationsteorin (a.a., s. 63) innefattar för en god kommunikation. 
 
6. Slutdiskussion 
Studien syfte att undersöka hur socialarbetare beskriver och förhåller sig gentemot deras 
klienter anser vi har besvarats. Socialarbetarnas beskriver att de påverkas av olika faktorer i 
sitt förhållningssätt. Exempel på faktorer var; vilka behov de upplever att klienten har, hur 
länge de har känt klienten och orsaken till att en utredning av en klient har påbörjats. De 
beskriver att de förhålla sig till sina klienter utifrån klientens personlighet och inte beroende 
på hur gammal klienterna är. De beskriver även att de förhåller sig utifrån sin yrkesroll, att det 
innebär att de representera en myndighet och att de ska visa respekt för dem de bemöter i sitt 
arbete. Socialarbetarna beskriver även att deras förhållningssätt kan förändras beroende på hur 
länge de har haft kontakt med klienten då de kan skapa en relation, ett förtroende dem emellan 
och på så sätt veta var de har varandra. Hur motiverad klienterna är beskriver socialarbetarna 
påverkar relationen dem mellan och även socialarbetarnas förhållningssätt då de ska försöka 
motivera klienter i mötet med dem. Kontakten med klienterna beskriver socialarbetarna sker 
olika beroende på ärendets karaktär. De kan ringa, skicka brev, göra hembesök eller ha 
kontakt med klienterna via andra organisationer och myndigheter. Socialarbetarna anser själva 
att de haft bra relationer till sina klienter och hoppas de förhåller sig på ett bra sätt gentemot 
dem. Enligt oss visar deras beskrivningar på att de har en helhetssyn och tar hänsyn till de 
lagar som finns vilket medför att deras arbete kan till viss del ses som rättsäkert. 
 
Andra delen av studiens syfte, som handlar om att undersöka om det går att uttyda skillnader i 
socialarbetarnas beskrivningar av deras förhållningssätt gentemot unga vuxna och vuxna, 
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anser vi även det har besvarats men att det inte handlar om ett annat förhållningssätt som 
socialarbetarna har utan ett annat tänk. Med detta menar vi att respondenterna beskriver att 
klienter kan vara unga psykologiskt eller biologiskt och att åldern i sig har inte är av betydelse 
för hur socialarbetarna förhåller sig utan snarare klientens behov och klientens situation. 
Deras tänk anser vi synliggörs i deras beskrivingar om att unga vuxna klienter upplevs vara 
mer i behov av deras nätverk eftersom deras problematik inte behöver ha gett samma 
konsekvenser för deras nätverk som hos en vuxen. Vi menar att detta tänk kan komma ifrån 
socialtjänstens metoder för utredande arbete med barn, så som BBIC, då nätverket anses vara 
en viktig del för att hjälpa barn och unga i svåra situationer. Socialarbetarna beskriver att de 
kan vilja visa unga vuxna klienter vilka konsekvenser deras beteende kan ge och beskriver att 
ett argument till varför en ung vuxen klient ska få beviljas en insats kan vara på grund av dess 
ålder. Detta relaterar vi även till att de har ett annat tänk på grund av att de har en helhetssyn 
och tillämpar etiskaa riktlinjer i sitt arbete. Att socialarbetarna beskriver sig vara extra tydliga 
och ge vägledning när det gäller unga vuxna menar vi inte behöver bero endast på att 
klienterna är unga vuxna utan även mot vuxna då de upplevas vara i behov av det. Detta 
eftersom socialarbetarna vid intervjuerna återkommer i sina beskrivningar till att de anpassar 
sig utefter individen och dennes behov. Socialarbetarna beskriver att de ska bemöta dem de 
bemöter som vuxna och vi anser återigen att deras beskrivningar i huvudsak påvisar att de 
anpassar sig utefter individen och dennes behov, inte på grund av deras ålder. Utifrån ett 
etiskt perspektiv anser inte vi att deras tänk är negativt utan till klientens fördel, eftersom 
socialarbetarna påvisar sig genom detta inneha en helhetssyn, de ser individen utifrån deras 
situation och behov. De etiska principerna som Gren och Akademikerförbundet SSR har 
åskådliggjort i kapitel 2.5. anser vi har uppfyllts av socialarbetarna beskrivningar eftersom de 
genom sina dessa påvisar att de respekterar dem de bemöter, anpassar sig utefter deras behov, 
strävar efter ett bra förhållningssätt och har i åtanke att vilja förhindra lidande, behandla alla 
lika, ha förståelse för dem de bemöter och alla ska ha rätt till en social rättvisa. Däremot kan 
inte vi säkerställa att de uppfyller de etiska principerna i ett praktiskt avseende eftersom de 
beskriver att de förhåller sig på ett sätt vilket inte behöver stämma överens med hur de 
faktiskt förhåller sig i praktiken, utan vi är medvetna om att det som sagts inte behöver vara 
hela sanningen.  
 
Studiens resultat anser vi kan relatera till den tidigare forskningen i kapitel 2 där Gordan, 
Andersen och Holm (2002) har beskrivit att socialarbetarnas förhållningssätt påverkas av 
deras professionella yrkesroll. Däremot anser vi inte att vi kan relatera vår studie till Holms 
(1995) första studie som påvisade brister i professionellas förhållningssätt. Vi tycker heller 
inte att vi kan relatera våra resultat till Holms (2002) andra studie eftersom vi inte kunnat se 
skillnader i socialarbetarnas svar beroende på hur lång erfarenhet de har haft. Ytterligare en 
aspekt som vi lagt märke till är att socialarbetarna uttryckt att deras kroppsspråk i huvudsak 
sker omedvetet. Vi anser att oavsett om socialarbetarna har en god kommunikation bör de få 
rollspela och få öva på tekniker för att förbättra sin kommunikation, så som 
kommunikationsteorin menar att man kan göra. Detta för att de ska bli mer medvetna om sina 
förhållningssätt då de arbetar med människor som befinner sig i svåra livssituationer. Att 
socialarbetarna på utredningsenheten vuxen beskriver att deras kroppsspråk sker omedvetet 
anser vi inte som konstigt med anledning av att de inte har beskrivit att de får se sig själva 
eller öva rollspel inom sin arbetplats. Vad gäller maktaspekten i det sociala arbetet anser vi att 
mycket lite information har framkommit utifrån socialarbetarnas beskrivningar gällande deras 
maktposition. Med anledning av att studien inte haft i syfte att undersöka maktaspekten hos 
socialarbetarna anser vi inte att socialarbetarna fått uttrycka sig tillräckligt i detta ämne utan 
för vidare analys krävs djupare studier och kan därför komma och bli ett förslag på fortsatt 
forskning vid utredande arbete. 
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6.1. Förslag på forskning 
Vi anser oss endast ha nått socialarbetarnas medvetna och inte deras omedvetna 
förhållningssätt, vilket skulle kunna framstå i en observerande studie. Studien har skapat ett 
stort intresse för fortsatt forskning kring studiens undersökningsområde, socialarbetares 
förhållningssätt inom myndighetsutövande arbete.  Vi anser, i likhet med respondenterna, att 
det är viktigt men svårt att vara medveten om sitt förhållningssätt gentemot sina klienter. 
Respondenterna uppgav att deras förhållningssätt till viss del sker omedvetet då det kan ske 
per automatik och genom en observerande studie skulle man kunna få tillgång till deras mer 
omedvetna förhållningssätt. En observerande studie skulle bidra till att socialarbetarnas 
omedvetna förhållningssätt gentemot sina klienter skulle kunna framstå. 

 Ytterligare ett intresse som studien skapat är hur klienter skulle uppleva och beskriva 
att de anser att socialarbetare förhåller sig till dem. Eftersom en socialarbetare kan 
uppleva sitt förhållningssätt utifrån sin position, klienten kan uppleva socialarbetarnas 
förhållningssätt utifrån sin position och en observerade person kunde bdra med 
ytterligare ett perspektiv av socialarbetarnas förhållningssätt vore detta oerhört 
intressant. 

 Då vi i vår studie upptäckte att socialarbetarna har ett annat tänk när det gäller unga 
vuxna klienter anser vi att det skulle vara intressant med vidare forskning inom detta 
område. Enligt oss är detta tänk till klienternas fördel och det vore intressant att 
undersöka om det finns andra skillnader som socialarbetarna inte har beskrivit för oss. 

 Ytterligare en intressant studie skulle vara att undersöka hur socialarbetarna på 
utredningsenheten ser på att använda sig av e-mail vid utredande arbete. Detta med 
anledning av att Finns (2008, s. 1) studie påvisat att det kan anses som oetiskt men vi 
menar att denna studie var i centrala Pennsylvania och att som Gordan har uttryckt kan 
samhället påverkar medborgares värderingar. 

  Vi anser även att det skulle vara intressant att undersöka hur socialarbetarna på 
ungdom & familjeenheten eller barn & familjenheten anser att de förhåller sig 
gentemot deras klienter då de bemöter andra klientmålgrupper och har kontakt med 
utredningsenheten vuxen. 

 Till sist vill vi uttrycka att det skulle vara intressant att undersöka hur socialarbetare 
som arbetar i andra kommuner beskriver sitt förhållningssätt gentemot sina klienter, 
för att se om de har andra verksamhetsplaner som kan påverka deras förhållningssätt i 
arbetet. 
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Bilaga 1 – Brev till respondenterna 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro universitet som heter Malin och Veronica. En av oss gjorde 
sin verksamhetsförlagda praktik på utredningsenheten vuxen i Örebro kommun vilket gjorde 
att intresset för denna studie skapades. Studien är i grunden en C-uppsats och vår förhoppning 
är att den kommer att ge oss kunskap om hur socialarbetare upplever sitt förhållningssätt 
gentemot sina klienter samt om de upplever att de förhåller sig olika, vad detta i så fall kan 
bero på. Studien beräknas vara färdig i juni 2012 och om önskas kan du få en kopia av den. 

Syftet är att undersöka hur socialarbetare vid utredningsenheten vuxna i Örebro kommun 
upplever och beskriver sina förhållningssätt gentemot unga vuxna och vuxna vilka är föremål 
för utredning.  

Studiens frågeställningar: 

1. Hur agerar socialarbetare praktiskt vid utredande arbete med unga vuxna vs vuxna? 
2. Skiljer sig socialarbetarna verbala uttryck vid utredande arbete med unga vuxna vs 

vuxna? 
3. Skiljer sig socialarbetare kroppsspråket vid utredande arbete av unga vuxna vs vuxna? 
4. Vad kan eventuella skillnader i socialarbetarnas förhållningssätt gentemot unga vuxna 

vs vuxna vid utredande arbete bero på? 
 

För att kunna besvara studiens syfte önskar vi att få bjuda dig på fika för att samtidigt få hålla 
en intervju med dig där du kan berätta hur du upplever och beskriver ditt förhållningssätt 
gentemot dina klienter. Intervjun kommer att ljudinspelas, men endast för vår skull så att vi 
lätt kan gå tillbaka till det som blivit sagt under intervjun. 

All information som framkommer under intervjun kommer behandlas konfidentiellt.  

Med vänliga hälsningar Malin Melin och Veronica Henriksson 

Ps. Vill du få tag i oss finns mailadress samt telefonnummer till oss nedan. 

Malin 
Telefonnummer: 070-3515988 
Mailadress: malin.melin@gmail.com 

Veronica 
Telefonnummer: 0763-198782 
Mailadress: veronicahenriksson@hotmail.se  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Inledande frågor: 

 Hur länge har du arbetat på utredningsenheten vuxen? 
 Har du arbetat inom andra utredningsenheter tidigare, i så fall vilka? 
 Hur stor del av arbetet upplever du att du arbetar med unga vuxna respektive vuxna? 

Tema: Praktiskt agerande uttryck: 
 Hur sker din kontakt med dina klienter praktiskt?  

o När kontakten uteblir? 
 Hur sker din första kontakt med dina klienter? 

o Föredrar du ett visst sätt?  
o Varför föredra du det? 

 Hur många handläggare är delaktiga i varje enskild utredning? 
o Upplever du att klienterna påverkas av detta? 

 Hur länge uppskattar du att en kontakt pågår med en klient?  
 Hur ofta har du kontakt med dina klienter? 
 Hur brukar kontakten med dina klienter avslutas? 
 Upplever du att du bemöter dina klienter likadant? 

o Om inte, hur bemöter du dem olika? 
o Om, vad kan det bero på? 

 Upplever du att ditt agerande kan skilja sig beroende på om klienten är ung vuxen 
eller vuxen? 

o Om, på vilket sätt?  
Tema: Verbala uttryck: 

 Kan du beskriva hur du upplever att ditt verbala språk är i samtal med dina klienter? 
o Kan du utveckla det? 

 Upplever du att ditt verbala språk skiljer sig beroende på om klienten är ung vuxen 
eller vuxen? 

o Finns det andra skäl till att ditt verbala språk skiljer sig? 
 Upplever du att ditt verbala språk skiljer sig pga. andra orsaker, än ålder? 

Tema: Kroppsspråk som uttryck: 
 Kan du beskriva hur du upplever du ditt kroppsspråk gentemot dina klienter? 
 Upplever du att ditt kroppsspråk till dina klienter är likadant? 

o Om inte, hur bemöter du dem olika? 
o Om, vad kan det bero på? 

 Upplever du att ditt kroppsspråk skiljer sig beroende på om klienten är ung vuxen eller 
vuxen? 

Avslutande frågor: 
 Upplever du att du påverkas av hur klienten bemöter dig?  

o I så fall på vilket sätt? 
 Upplever du att klientens agerande påverkar din bedömning för utredning?  

o Hur påverkas bedömningen i så fall? 
 Om klienten varit aktuell för utredning tidigare, skiljer sig ditt bemötande då?  

o I så fall på vilket sätt? 
 Skiljer sig något mer i ditt bemötande mellan unga vuxna och vuxna? 
 Anser du att ditt förhållningssätt medför positiva eller negativa konsekvenser 

gentemot dina klienter? 


