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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de socialsekreterare som delade med sig av sin tid, 

erfarenheter och upplevelser. Tack vare Er har jag fått en värdefull insyn i det sociala 

arbetet. 

 

Till Anders Östnäs, min handledare vill jag tacka för den konkreta och konstruktiva 

kritik du gett mig. Tack vare dig fick jag slutligen styrkan att slutföra mitt arbete. 

Till min familj, Göran och Philip  -  Tack för Ert stöd och det tålamod ni har haft med 

mig under en lång tid.  
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1.Inledning 

1.1 Problemformulering  

”Socialsekreterare ofta hotade på jobbet” löd rubriken i Aftonbladet 2010-03-02, ”Du ska dö”. 

”Jag vet var du bor och var dina barn går i skolan”. Tänk att ha det så på arbetet, men 

för många socialsekreterare är det vardag enligt kvällstidningen.  

Hot, våld och otillåten påverkan är en problematik som förekommer inom 

Socialtjänsten. I februari 2010 redovisade Novus Opinion på uppdrag av 

Akademikerförbundet SSR en undersökning med 600 socialsekreterare. Denna visade 

att nästan nio av tio socialsekreterare upplevde att det fanns risk för våld eller hot på 

deras arbetsplatser; av dessa var det 30% som arbetade inom ekonomiskt bistånd 

(Akademikerförbundet SSR, 2010). 

 

Inom yrkeskategorin socionom är risken att bli utsatt för hot och våld märkbar. Menckel 

(2000) redogör för några anledningar till att hot och våld kan uppstå. Hon menar att 

dessa situationer kan handla om aggression och frustration från klientens sida när 

besked och beslut inte överensstämmer med förväntningarna. Detta kan leda till konflikt 

som i sin tur kan leda till riskfyllda situationer.  

Förutom ovannämnd problematik finns andra faktorer som gör arbetet komplext och 

svårhanterligt, exempelvis den dubbla funktionen att tjäna både organisationen och 

klienten samtidigt. Lipsky (1980) har myntat ett begrepp som på engelska kallas ”street-

level buraucracy”, vilket på svenska har översatts till ”gräsrotsbyråkrati” och som 

härleds till att de har ett eget och rätt så stort handlingsutrymme. Gräsrotsbyråkraterna, i 

detta fall biståndshandläggarna, skall följa fastställda riktlinjer, lagar och samtidigt sörja 

för medborgarnas krav och förväntningar vilket kan innebära olika dilemman (Lipsky, 

1980). Även Kullberg (1994) och Bergmark (2000) enas i ämnet som Lipsky skriver 

om. Precis som Lipsky (1980) gör de gällande att socialsekreterarna arbetar under 

speciella förutsättningar och att arbetet kan innebära en problematik utifrån att hantera 

uppsatta mål och medel från organisationen och samtidigt sörja för det stöd som 

klienten behöver.  

 

Relationen mellan gräsrotsbyråkraten och klienten kännetecknas av ett ojämnt 

maktförhållande. Klienten är i beroendeställning av gräsrotsbyråkratens godkännande 

eftersom det är byråkraten som beslutar om vilka tillgångar som finns tillgängliga samt i 
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fall klienten uppfyller socialens krav. Dessutom har byråkraterna kunskaper om 

organisationens arbetssätt och struktur som inte klienten har lika stor insikt i (Lipsky, 

1980). Carlsson (2005) menar att makt finns i alla sociala situationer, den finns överallt 

och är byggd på relationer. Makt kan också ses som ett växelspel som är föränderligt 

och bestäms utifrån det sociala sammanhanget. Enligt författaren behöver inte makten 

ses som något negativt utan kan även fungera som en förutsättning för hjälp. Trots att 

handläggaren har övertaget vad det gäller makten kan den balanseras genom att 

handläggaren har emotionella komponenter i interaktionen med klienten genom att visa 

respekt och tillit samt arbetar under ett öppet och tydlig samspel. 

 

De som är mest utsatta för otillåten påverkan är de som arbetar inom verksamheter som 

möter människor med missbruk, kriminalitet, sjukdomar, utövar makt eller 

myndighetsutövning (Mähler,2000). Enligt Lipsky (1980) har man som gräsrotsbyråkrat 

en stor påverkan på människors liv. De arbetar direkt med klienten som rör personliga 

frågor samt att de fattar direkta beslut som endast fokuseras på individen. Detta kan 

enligt författaren leda till kontroverser. Enligt Korsell, Skinnari & Wallström (2005) är 

otillåten påverkan ett begrepp och en samlingsbeteckning för olika former av påverkan 

som innebär all form av hot, våld och trakasserier mot den enskilde individen. 

Författarna ämnar att detta kan orsaka ett dilemma för tjänstemännens 

myndighetsutövning och samtidigt bli ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Ett vanligt skäl 

vad det gäller otillåten påverkan handlar om när myndighetspersoner fattar beslut som 

inte motsvarar individens egen vilja eller önskan. Syftet från klienten kan handla om att 

göra tjänstemannen rädd för att ta ett visst beslut eller utföra en viss åtgärd. Mähler 

(2000) har som uppfattning att socialsekreteraren ska stå fast vid sitt beslut trots 

klientens hot eller våldsindikationer. Om socialsekreteraren viker sig och ändrar 

besluten till klientens fördel kan detta urskiljas som ett accepterat sätt att handla på i 

liknande situationer. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur biståndshandläggare inom 

försörjningsstöd ser på sin arbetssituation utifrån utsatthetssynpunkt.  

För att uppnå uppsatsens syfte formulerades följande frågeställningar: 

- Hur resonerar biståndshandläggarna kring sin egen arbetssituation gällande 

utsatthet utifrån hot eller våld, eller hot om våld i sitt dagliga arbete? 
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- Finns det situationer som upplevs och är extra utsatta i mötet klienter?  

- Hur tänker socialsekreterarna huruvida det finns en koppling mellan den makt 

som de besitter och klientens maktlöshet i förhållande till hot eller våld? 

- Hur ser socialsekreterarna på ifall de skall anmäla klienten eller inte vad det 

gäller otillåten påverkan? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Våld eller hot mot tjänsteman, brott mot allmän verksamhet som innebär att någon            

med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i dennes myndighetsutövning 

(www.ne.se).  

Otillåten påverkan är ett samlingsnamn för olika påtryckningar, exempelvis hot, våld, 

trakasserier och korruption (www.bra.se). 

Ordet utsatt kan ha många definitioner. I detta sammanhang handlar det om 

synonymer som; riskfylld, svår, riskabel, pressad, farlig, vansklig (www.synonymer.se). 

Ordet tillbud kan också ha olika tolkningar. I detta fall handlar det om tillbud med 

synonym; hotande händelse, incident (www.synonymer.se). 

1.4 Fortsatt framställning 

Avsikten är nu att presentera bakgrund, metod, tidigare forskning, teoretiska perspektiv, 

resultat, analys. Efter detta följer en avslutande diskussion. I denna avslutande del ställs 

frågor som öppnar upp för vidare forskning i ämnet. Sista sidan är en bilaga som visar 

det intervjuformulär som användes i arbetet.  

2. Bakgrund 

Nedan följer en orientering kring ekonomiskt bistånd. Min förhoppning är att läsaren 

med hjälp av detta ska få inblick i omfattningen av arbetet med biståndshandläggning.  

2.1 Socialtjänstens uppgift 
 

Socialtjänstlagen trädde i kraft 1 januari 1982.  I denna lag finns regler kring rättigheter 

till ekonomiskt och socialt stöd. Stöd- och hjälpinsatserna kallas bistånd. Enligt 

socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper; människor med 

http://www.bra.se/
http://www.synonymer.se/
http://www.synonymer.se/?query=incident
http://www.synonymer.se/
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missbruksproblem, brottsoffer, barn och ungdomar, anhörigvårdare, människor med 

funktionshinder och äldre människor (www.socialstyrelsen.se). 

 

Socialtjänstens uppgift i arbetet med ekonomiskt bistånd är att hjälpa klienterna fram till 

att målet är uppnått och att de hittat en väg till självförsörjning. Det ekonomiska 

biståndet är i första hand tänkt som en kortsiktig lösning (www.socialstyrelsen.se).  

 

Enligt Stranz (2007) finns det tre övergripande villkor som spelar in vad det gäller 

möjligheterna att få bistånd. Möjligheterna till detta handlar om en rad av samverkande 

förhållanden. Författaren menar att de faktorer som är särskilt viktiga handlar om de olika 

regelverk utifrån den aktuella lagstiftningen, den rättsliga regleringen av socialbidrag 

samt de enskilda kommuners och biståndshandläggares tolkningar av lagstiftningen. Det 

är inte helt självklart att välja ut en av dessa som mer betydelsefull än den andra 

eftersom rätten till bistånd avgörs utifrån inverkan från samtliga förhållanden. 

Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag utan direkta detaljer eller exakta 

sakuppgifter. Detta innebär att följden av de olika förhållanden till rätten av bistånd 

avgörs och bedöms utifrån ett omfattande utrymme vad det gäller de olika 

bedömningsskillnaderna (Stranz, 2007). En socialarbetares handlingsutrymme formas 

delvis av organisationen samt dess uppdrag (Svensson, Johnsson & Laanemets (2008). 

 

Andra förhållanden som dessutom påverkar utrymmet för dess användning handlar om 

traditioner, tolkningar och rutiner. Handlingsutrymmet som handläggarna har används 

på många olika sätt beroende på vilka erfarenheter som socialsekreterarna har och det 

gäller om att hantera detta på bästa sätt.  

 

Den roll och funktion som biståndshandläggare har är enligt (Bergmark, 2000) 

mångfacetterad. Att utreda och besluta om bistånd förutsätter en skicklighet och en 

professionell kompetens för att göra bidragstagarnas oberoende av insatserna. 

 

2.2 Mottagare av bistånd 2010 

Jag har tagit del av socialstyrelsens årsstatistik 2010 gällande ekonomiskt bistånd och 

gör här en kortare sammanfattning. 

 

Under 2010 var det cirka 247 210 hushåll som någon gång under året fick ekonomiskt 

bistånd. Detta utgör 6,5 % av hushållen i befolkningen. I jämförelse med 2009 ökade 

biståndshushållen med drygt 9 900 i antal. Statistiken visar att den vanligaste gruppen är 



9 
 

de som är ensamstående. 24 procent var ensamstående kvinnor med barn. Under året 

betalades det ut cirka 46 900 kronor per hushåll. Den genomsnittliga biståndstiden var 

6,4 månader (www.socialstyrelsen.se). 

 

2.3  Allt vanligare med hot och våld i arbetslivet 

Enligt fackförbundet SKTF (www.sktf.se) blir det allt vanligare med våld och hot i 

arbetslivet. Speciellt inom omsorgssektorn har våldet ökat och detta visas inom flera av 

SKTFs medlemsgrupper som exempelvis socialsekreterare. Orsaken till denna ökning 

handlar bland annat om den nedrustade psykiatrin samt det ökade alkohol och 

narkotikamissbruket. Effekterna för de anställda resulterar i en högre grad att bli utsatt i 

sitt dagliga arbete utifrån otillåten påverkan. 

2.4 Anmälda brott 2006 - 2010 

Resultaten nedan visar antalet anmälda brott mot tjänsteman under en femårsperiod. 

Resultaten visar inte alla tjänstemän som exempelvis polis med flera utan i den grupp 

som socialsekreterare ligger under ”Annan person”. 

År 2006 2007 2008 2009 2010 

Hela landet Antal Antal Antal Antal Antal 

Mot annan person 1 519 1 635 1 819 2 012 2 153 

      

Skåne län Antal Antal Antal Antal Antal 

Mot annan person 120 187 205 248 243 

Brottsförebyggande rådet (statistik.bra.se) 

2.5 Stress och psykiska påfrestningar  

Kombinationen med högt arbetstempo, arbetsbelastning, omorganisationer och 

neddragningar ökar riskerna för psykisk ohälsa. Arbetet med människor är ett av dessa 

arbeten som tillhör riskgrupperna. Under de senaste åren har arbetsmiljöverket 

(www.av.se) inspekterat kommunal vård och omsorg där de bland annat undersökt 

psykosociala och organisatoriska risker i arbetsmiljön. Arbetsskadestatistiken ökar och 

granskningen visar en ogynnsam utveckling av hälsan mycket på grund av stress. 

Socialtjänsten och omsorgssektorn har genomgått stora förändringar. Detta innebär att 

allt fler uppgifter åläggs arbetstagaren samt att kravet på kunskaper inom sitt 

arbetsområde har ökat. Det är sjukdomar beroende på psykosociala och organisatoriska 

förhållanden och faktorer som ökar mest. Ungefär en tredjedel av anmälda arbetsskador 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sktf.se/
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finns där hot och våld förekommer. Underbemanning är en annan anledning som kan 

leda till psykisk påfrestning. Normalt skapas ett engagemang och tillfredsställelse att 

arbeta med människor. När det saknas förutsättningar för att uträtta sitt professionella 

arbete på grund av underbemanning leder detta till känslor av att vara otillräcklig vilket 

bidrar till en ökad belastning. Andra faktorer som leder till psykisk ohälsa handlar bland 

annat om tidspress, ensamarbete, otydliga förväntningar sin arbetsinsats. 

Socialsekreterare är en av de utsatta arbetsgrupperna. 

 

 

3. Metod 

I detta kapitel kommer jag att presentera och redogöra min metod och arbetsprocess 

som ligger till grund för denna uppsats. Detta på ett så utförligt sätt som möjligt för att 

andra forskare kan bilda sig en uppfattning av undersökningen samt dess värde. Jag ser 

det som en naturlig del att andra forskare skall kunna genomföra samma undersökning 

som denna. Detta utifrån källor, datainsamlingar metodval, hur materialet samlats in, 

bearbetats och analyserats för att finna samma resultat. 

 

3.1 Metodval 

Min undersökning utgår utifrån en induktiv ansats (Bryman, 2006) vilket innebär att 

empirin har fått styra vilka teoretiska utgångspunkter som kan förväntas utifrån 

forskningsfrågorna (Sohlberg, 2009). Om ansatsen däremot varit av deduktiv karaktär 

hade den teoretiska ramen varit bestämd redan från början. Denna studie är genomförd 

med hjälp av en kvalitativ metod  utifrån semistrukturerade intervjuer. Grundfrågorna 

var på förhand formulerade vilket underlättar bearbetning och analys av den inhämtade 

informationen (Aspers, 2007). En fördel med denna intervjuform är att det ges 

möjlighet till förtydligande om oklarheter uppstår, både från den som intervjuar samt 

från respondenterna. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att de är 

smidiga och flexibla (May, 2001). I och med detta kan man fånga respondenternas 

upplevelser som gör att sammanhanget ger en förståelse och ett större djup av deras 

upplevelser.  

En nackdel med intervjuformen är att forskaren i sammanhanget måste ha en 

medvetenhet om balansen som råder mellan objektiviteten och subjektiviteten. 
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Dessutom måste forskaren vara medveten om sitt eget uppträdande och den roll denne 

har så att det inte påverkar intervjupersonernas svar på något sätt (May, 2001).  

Mitt intresse var att studera och belysa hur utredande biståndshandläggare beskriver och 

resonerar kring sin arbetssituation som påstås vara utsatt. Detta utifrån samhället och 

media. Med hjälp av en kvalitativ metod får jag en närhet till det jag avser att studera.  

Enligt Aspers (2007) handlar det om att utgå ifrån aktörernas eget sätt att resonera kring 

företeelser och den förståelse kring den mening som de själva beskriver. Med andra ord 

kallar han det för första ordningens konstruktioner där aktörernas egen livsvärld ingår i 

ett sammanhang av uttryck, föreställningar och tankekonstruktioner av aktörernas eget 

fält.  

3.2 Avgränsningar, urval och process  

I min studie valde jag att intervjua biståndshandläggare inom försörjningsstöd. Detta 

utifrån hur de förhöll sig till sin arbetssituation som sägs vara komplex, bland annat 

utifrån otillåten påverkan.  

Urvalsprocessen i min studie skedde slumpmässigt. Urvalsmetod ligger under 

paraplybegreppet icke-sannoliksurval. Detta innebär att vissa delar av populationen har 

större chans än andra att komma med i urvalet. Undersökningen kan därför inte 

generaliseras till hur andra biståndshandläggare skulle ha upplevt och besvarat frågorna 

exakt som mina respondenter gjorde. Detta utifrån upplevelser i samma stund, situation 

och miljö. I sådana fall hade det krävts att jag gjort en större undersökning, exempelvis 

genom en kvantitativ metod och där populationen förekommit i större omfattning (May, 

2001).  

Som socialsekreterare kan man arbeta inom olika områden, exempelvis inom barn och 

familj, missbruk eller försörjningsstöd. Jag har valt att avgränsa mig till de 

socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. Detta för att få en fördjupad 

förståelse och mer exakt bild av det jag avser att undersöka, samt att jag kan verkställa 

ändamålet utifrån syfte och frågeställningar. Avgränsningen gäller även att jag hållit 

mig till Skåneregionen. I undersökningen förekommer enbart kvinnor eftersom de var 

de som jag kom i kontakt med. I denna undersökning handlar det inte om en jämförelse 

vad det gäller könsperspektiv. Mitt syfte var inte heller att jämföra de olika 

kommunerna därför utformades intervjufrågorna på så vis att det inte hade haft någon 
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betydelse i vilken kommun man arbetar i utan i stället utformades dessa för att fånga 

biståndshandläggarnas egna upplevelser utifrån sin arbetssituation. 

 

3.3 Respondenterna  

I studien har fyra socialsekreterare intervjuats. Vid intervjutillfället arbetade de vid två 

mindre kommuner i nordvästra Skåne. Antal kommuninvånare var till storlek ganska 

lika, 15.000 respektive 16.000 invånare. Respondenterna hade erfarenhet av arbete inom 

biståndshandläggning inom försörjningsstöd. Medelåldern på respondenterna låg på 46 

år och de hade arbetat inom yrket i genomsnitt tio år. Personernas riktiga namn har 

fingererats för att säkra konfidentialiteten. Jag har valt att kalla dem för Anna, Berit, 

Cecilia och Diana.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Innan jag kom fram till själva genomförandet av intervjuerna kontaktade jag två mindre 

kommuners respektive telefonväxlar i Skåne län. Jag förklarade mitt syfte. De gav mig 

namn, telefonnummer till de socialarbetare som arbetade inom bistånd och 

försörjningsstöd. Ganska snart kom jag i kontakt per telefon med de jag sökte efter. Jag 

förklarade mitt syfte. Samtliga var villiga att delta i min studie. Jag informerade om att 

uppgifterna som de lämnade enbart skulle användas just för denna studie. Vi enades om 

att jag skulle maila intervjufrågorna en vecka i förväg innan vi skulle träffas. Detta för 

att de skulle få möjlighet att tänka efter och förbereda sig på mina frågor. Jag 

informerade även om att intervjuerna skulle inspelas på diktafon . Respondenterna hade 

inget emot detta. Respondenterna var lätta att prata med, avslappnade och hade öppna 

personligheter.   

 

I den ena kommunen intervjuade jag två socialsekreterare vid ett och samma tillfälle. 

Frågorna ställdes i den ordning som framgår av bilaga ett. De svarade var och en för sig 

i turordning. Anledningen att jag intervjuade två socialsekreterare samtidigt berodde på 

deras egen önskan eftersom de båda upplevde en hög arbetsbörda. Jag är medveten om 

att det finns en skillnad i att intervjua två stycken samtidigt eftersom risken finns att de 

påverkas av varandras svar på olika sätt till skillnad från om intervjuerna genomförts 

med en och en. Eftersom frågorna var skickade i förhand till var och en tror jag inte att 

detta påverkade deras svar utifrån varandra. Min uppfattning var att båda 

socialsekreterarna uttryckte tankar och erfarenheter som de själva tyckte vara av vikt att 
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lyfta fram. Intervjulängderna var cirka fyrtio minuter för var och en i samtliga 

intervjuer. 

 

3.5 Bearbetning  

Efter att alla intervjuer var genomförda transkriberades materialet. Pauser såsom 

hummande, suckar och så vidare uteslöts eftersom jag bedömde att detta inte var 

relevant i min studie. Efter transkriberingen gick jag vidare med att koda, katigorisera 

och tematisera materialet för fortsatt analys. Enligt Aspers (2007; May 2001) utgörs 

detta att man kan urskilja olika mönster och ansatser utifrån intervjufrågorna. 

3.6 Validitet och reliabilitet  

Enligt May (2001) innebär det att man mäter det som man avser att mäta. En enkel 

förklaring kring detta handlar om att validiteten är ett mått på hur väl  man mäter det 

man vill mäta. Jag anser att jag har undersökt det jag avsett att undersöka. Den interna 

validiteten förutsätter att tolkningar och slutsatser som görs bygger på det empiriska 

materialet (Bell, 2000). I min analys kommer jag att utgå från det empiriska material 

som jag samlat in. Detta innebär att den interna validiteten kommer att vara hög. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, exempelvis att resultatet skall vara detsamma vid 

upprepade mätningar oberoende av vem som utför samma undersökning. För att 

reliabiliteten skall bli hög innebär det att en annan person ska kunna använda samma 

typ av urvalsmetod och frågeformulär vid olika tillfällen och få samma resultat. 

Reliabiliteten i min undersökning kommer att vara relativt låg eftersom det hade varit 

svårt för någon annan att få precis samma resultat som mina egna eftersom 

sammanhang och tid påverkar resultatet. 

Jag har som forskare i detta sammanhang eftertraktat en hög trovärdighet genom att 

uppgifterna är insamlade på ett sådant sätt att de är relevanta för de 

problemställningarna som förekommer i detta arbete.  

3.7 Litteratursökning  

Jag började med att söka på andras uppsatser vad det gällde liknande områden kring 

socialsekreterarnas, biståndshandläggarnas utsatthet, både vad det gällde utsatthet 

utifrån hot och våld eller hot om våld. Jag fann många förslag till olika 

litteraturhänvisningar som ledde till att jag själv kunde leta upp litteratur. Detta i sin tur 
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ledde till ett större omfång av litteraturkällor. Internationella vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar har sökts via SocIndex (EBSCOhost) samt via svenska sökmotorn Libris.  

3.8 Förförståelse 
 

Innan jag började denna undersökning förstod jag att en generell undersökning bland 

socialsekreterare inte skulle fungera eftersom deras arbetsuppgifter varierar i stor 

utsträckning. För att ge en rättvis bild av en och samma grupp valde jag att undersöka 

biståndshandläggarnas arbetssituation.  

 

Min förförståelse inför handläggarnas arbetssituation och utsatthet var för mig inte helt 

okänd. Detta utifrån media samt min socionomutbildning. Jag har förstått att socialt 

arbete inte är helt okomplicerat utan att man som mellanhand får utstå påtryckningar 

från olika håll. Dels från klienten, dels från organisationen. Myndighetsutövande arbete 

i socialt arbete innebär följaktligen att det räknas som riskfullt. 

 

Jag hade som förförståelse att arbetet i sig kan förefalla komplext. Socialsekreterarna 

möter människor som möjligt är uppe i en egen livskris och lever under svåra ekonomiska 

förhållanden. Människor som befinner sig i kris tappar inte sällan den sociala ”polityren”, 

detta kan leda till att de gråter, skriker, hotar eller går till våldsamheter. Jag har själv aldrig 

arbetat som biståndshandläggare därför bestod min förförståelse först och främst av 

medias bild samt vänner och bekanta som arbetat inom området. 

 

Varför jag valde att undersöka denna grupp av socialsekreterare handlade om de senaste 

årens svaga ekonomiska förhållanden, både individuellt samt i olika 

familjekonstellationer. Jag hade kanske en förutfattad mening om att otillåten påverkan 

skulle förekomma i större omfattning än det jag fann. Mot bakgrund av min utbildning 

fann jag det även intressant att undersöka ämnet eftersom jag kommer att arbeta med 

sociala problem, eventuellt inom denna yrkesgren samt med sociala problem i 

framtiden. 

 

3.9 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Jacobsen (2007) innebär det i regel att man gör ett intrång i de enskilda individers 

liv när man utför en undersökning. I detta fall blir intrånget inom den professionella 

sfären. Detta hade jag i åtanke när jag formulerade intervjufrågorna så att det inte skulle 

upplevas som kritiska eller på något sätt anstötliga. Om de hade upplevt detta hade 
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risken varit att mina respondenter inte känt sig trygga, kanske känt sig kränkta och 

eventuellt velat avbryta intervjun. 

När det gäller kvalitativa studier är det viktigt att utgå från de fyra etiska 

forskningsprinciperna som innefattar informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

måste informera de som berörs om vad syftet är med informationen som  inhämtas. Med 

samtyckekravet menas att de som berörs av forskningen skall ge sitt samtycke i 

deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att tystnadsplikt gäller för uppgifter om 

dem som är berörda i forskningen. Nyttjandekravet innebär att de som är berörda av 

uppgifterna endast får användas för forskningens syfte (Kvale 1997). Enligt författaren 

är det viktigt att försäkra sig om att arbetet utförs på ett professionellt sätt. Jag har följt 

grundprinciperna och anser att tillvägagångssättet genomförts etiskt korrekt.  

 

4. Tidigare forskning  

 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning kring de problemkomplexa förhållanden och 

situationer som kan uppstå i det sociala arbetet.  

 

4.1 En socialsekreterares dilemma 
Kullberg (1994) menar att man som socialsekreterare arbetar under speciella 

förutsättningar. Han fann i sin avhandling att klientarbetet kan vara problematiskt och 

att man som tjänsteman kan ställas inför svårigheter. Detta utifrån att tjäna organisation 

och klient samtidigt. Förutom de socialpsykologiska kvalifikationer som krävs innebär 

det även att hantera de förvaltningsmässiga och administrativa krav som ställs på 

handläggaren.  

 

Lipsky (1980) hävdar samma sak som Kullberg (1994) att socialsekreterarna har 

fastställda lagar och regler att följa samtidigt som de skall sörja för medborgarnas krav 

och förväntningar. Följden av detta kan bli att gräsrotsbyråkraterna måste förhålla sig 

till motstridiga riktlinjer och organisatoriska mål vars oklarhet blir svår att tillämpa i 

arbetet. 

 

Enligt Littlechild (2005) är socialsekreterare den näst mest utsatta yrkesgruppen efter 

polisyrket. Menckel (2000) redogör för några anledningar till att hot och våld kan 
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uppstå. Det kan handla om aggression från klientens sida. Exempel på faktorer som är 

aggressionsskapande för klienten kan handla om smärta, ångest, obehag eller rädsla. 

Detta kan i sin tur leda till ett  utåtagerande beteende.  

 

Bakom varje fall av hot och våld finns en kedja av 

orsaker och det är endast genom att förstå dessa 

bakomliggande faktorer som hot och våld kan 

förebyggas och bemötas (Menckel, 2000). 

 

 

Enligt en studie av Newhill (1995,1997) visades att klientvåldet påverkade 

socialarbetarna på olika sätt.  Reaktionerna var olika efter hur hoten eller våldet såg ut. 

Ett stort antal upplevde stress, ängslan, ilska och rädsla. Många tampades länge med 

känslor som uppkommit som exempelvis att de upplevde sig sårbara, utsatta samt hade 

känslor av hjälplöshet. Vissa av socialarbetarna grubblade över i fall de skulle kunna 

fortsätta sitt arbete. För vissa av socialarbetarna var reaktionerna inte negativa utan de 

hade attityden av att arbeta med våldsamma klienter inte var ett stort problem. För dessa 

handlade det i stället om att de fick ett kreativt tänkande och försökte i stället hitta 

strategier för att försöka hitta åtgärder för att göra säkerheten större för både sig själv 

och kollegornas arbetssituation. 

 

Enligt Jenner & Svensson (2003) har sjukskrivningar stadigt ökat sedan 1990-talet. De 

människor som har svårt att klara av utsatta situationer och som är mer sensibla än 

andra kan för dem leda till utbrändhet och sjukskrivningar. Detta till följ av stress och 

utbrändhet. En stor del av dessa är de människor som arbetar inom omsorgsyrken. 

4.2 Makt    

Hot och våld är en problematik som förekommer inom Socialtjänsten (Mähler, 2000). 

Där utövas makt och maktighetsutövning. Ofta sker våldsbrotten vid de tillfällen när 

klienten upplever sig maktlös, exempelvis när socialsekreteraren tar ett beslut som inte 

uppskattas av klienten. Detta kan enligt Mähler (2000) leda till hot eller våld, eller hot 

om våld utifrån olika former. Trots att intentionerna från socialsekreteraren är goda kan 

det från klientens sida uppfattas som negativt. Det går inte att komma ifrån den ojämna 

fördelningen av makt mellan den professionella och klienten. Detta eftersom 

socialtjänstens verksamhet i stor utsträckning bygger på lagar och regler som de 
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professionella måste förhålla sig till. Enligt Skau (2007) finns det ofta en negativ klang i 

begreppet makt som förstärks när den ena parten är svagare än den andra. Författaren 

menar att inom omsorgssektorn existerar det alltid en ojämlik maktfördelning mellan 

yrkesutövaren och klient. Detta kan i vissa fall leda till etiska eller moraliska konflikter. 

Det är viktigt att den professionelle har en medvetenhet kring den makt de besitter, detta 

för att inte skada den enskilde individen. Makt uppfattas som neutral om man som 

yrkesutövare är medveten om den och inte missbrukar den. Det är då som makten 

uppfattas som värdeneutral. 

4.3 Bemötande och kommunikation  

Enligt Billquist (1999) upplever många som kontaktar de sociala myndigheterna skuld 

och skam redan innan de har blivit klienter. Detta eftersom de känner oro inför hur de 

skall bli bemötta. Att få ett gott bemötande kan ta bort en stor del av ängslan och oro 

inför besöket hos myndigheten. 

 

Carlander (2001) menar att ett möte mellan både klient och den professionella kan 

upplevas som otryggt. Detta kan väcka frustration och rädsla både hos båda parter. 

Enligt Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) finns ett handlingsutrymme, stor frihet i 

sina beslut som den enskilda socialsekreteraren kan utnyttja på olika sätt beroende på 

egna värderingar och erfarenheter. De menar att den position socialsekreteraren har kan 

innebära ett dilemma eftersom uppdraget handlar om både normativa och moraliska 

aspekter. Att förena så att båda parter uppfattar uppdraget korrekt och riktigt kan 

medföra att klienten emellanåt hamnar i kläm mellan subjekt och objekt. Littlechild 

(2005) beskriver vikten av att bemöta klienter med respekt och ärlighet samt att vara 

tydlig med sitt syftemål. Vidare menar han att det är viktigt att bedöma var gränserna 

går vad det gäller frågor som ställs av handläggaren. Detta för att inte klienten skall 

uppleva sig pressad.  

 

Eide och Eide (2006) skriver om risker vad det gäller att kommunicera med andra 

människor. När två eller flera personer kommunicerar med varandra finns det alltid en 

risk att missförstånd och konflikter uppstår. Även om man tror att det man förmedlar 

skall uppfattas som positivt kan det av mottagaren upplevas som fientligt eller avogt. 

Detta problem kan bero på både den verbala eller den icke verbala kommunikationen. 

Med den verbala kommunikationen handlar det om det talande språket. Med den andra 
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kommunikationsmodellen beskrivs hur gester och mimik uppfattas, alltså – 

kroppsspråket. 

4.4 Socialsekreterares arbetsmiljö 

Arbetsmiljöverket (www.av.se) beskriver socialsekreterarnas arbete både som komplext 

och ansvarsfullt. Fungerar inte deras arbetsmiljösituation kan arbetet bli än mer 

betungande om inte rätt förutsättningar ges. Socialsekreterarna befinner sig ofta i lägen 

där de använder sig själv som redskap. Därför är det en given omständighet att stöd och 

handledning finns på arbetsplatsen, detta för att de skall orka och klara av sitt arbete. 

Det är viktigt att det finns fungerande rutiner på arbetsplatsen, exempelvis kring 

möblering och alarm. Möbleringen skall vara planerad så att socialarbetaren vid 

eventuell hot eller våldshändelse lätt kan komma ut från rummet. Det är av stor vikt att 

larmsystemen fungerar och att de som tar emot ett alarm skall veta hur dessa rutiner 

fungerar samt att de direkt skall veta från vilket rum alarmet kom från. Det ställs krav 

på arbetsgivaren vad det gäller arbetsmiljön. Det är denne som har ansvaret kring att 

arbetsmiljön är trygg och säker. Det skall även finnas väl fungerande rutiner kring 

krisstöd och första hjälpen vid eventuell händelse av hot eller våld. Ringstad (2005) har 

som uppfattning att det bör vara en grundläggande del i socialarbetarnas utbildning vad 

det gäller otillåten påverkan samt hur man hanterar farliga klienter. Även Sandström 

(2007) menar att utbildning och uppföljning är en viktig aspekt vad det gäller hot och 

våldsfyllda situationer samt hur man hanterar dessa. Detta skulle skapa en trygghet 

vilket skulle leda till att oro och stress skulle minska hos arbetarna. 

 

4.5 Anmäla eller inte 
 

Enligt Arbetsmiljöverket (www.av.se) är det av stor vikt att tillbud utifrån hot och våld, 

eller hot om våld rapporteras. Detta är ett viktigt verktyg vad det gäller 

arbetsmiljöfrågor. Ofta råder en oklarhet kring innebörden av begreppet ”tillbud”. 

Samtidigt syftar de på att människor tål olika mycket. En del socialsekreterare har ett 

betraktelsesätt om att de skall ”tåla lite” mer eftersom de möter människor i kris. Detta 

resonemang samt okunskap kring lagstiftningen tycks vara en anledning till att 

socialsekreterarna tar emot kränkningar och hot utan att rapportera eller anmäla 

klienten. 

 

http://www.av.se/
http://www.av.se/
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Littlechild (2005) professor i socialt arbete anser att det är viktigt att anmäla tillbud vad 

det gäller hotfulla eller våldsamma omständigheter. Anledningar till att 

socialsekreterarna inte anmäler klienten kan enligt författaren handla om att 

yrkesutövaren har dålig tilltro till sig själv och att de är rädda för vad arbetskamraterna 

skall tycka och tänka.  

 

Enligt Brottsförebyggande rådet (www.bra.se) finns det flera anledningar att göra en 

incidentrapportering i fall tjänstemannen varit utsatt för hot, våld, trakasserier eller 

korruption.  En incidentrapportering är ett viktigt redskap för att förhindra otillåten 

påverkan. Att inte anmäla kan innebära ett arbetsmiljöproblem som kan leda till att 

rättsäkerheten påverkas och även demokratin. Det finns flera anledningar varför den 

drabbade tjänstemannen skall anmäla en incident. Exempelvis att det skulle 

uppmärksammas mer i media och att detta i sin tur skulle leda till en större kännedom 

att nolltolerans råder kring otillåten påverkan.  

 

 

5. Teoretiska perspektiv 
 

För att fånga den komplexitet samt förklaringsmodeller till min empiri har jag valt att 

utgå från tre olika teoretiska perspektiv. Detta för att få ett större helhetsperspektiv över 

biståndshandläggarnas arbetssituation. Teori nummer ett handlar om 

människobehandlande organisationer, den andra teorin handlar om gräsrotsbyråkrater. 

Det tredje teoretiska perspektivet handlar om ett intentionell, strukturellt och relationellt 

makt perspektiv 

 

5.1 Människobehandlande organisationer  

Enligt Hasenfeld (1983) är den människobehandlande organisationen den typ av 

organisation som bland annat har den huvudsakliga funktionen att upprätthålla, skydda 

och höja individers levnadsstandard. Författaren behandlar i sina teorier organisationer 

som i huvudsak arbetar med människor och redogör för relationen mellan handläggare, 

klient och organisation. De människobehandlande organisationerna kan vara exempelvis 

socialtjänst, skola, försäkringskassan eller sjukvård. Samtidigt som dessa organisationer 

kan ses som kontrollerande, fostrande och byråkratiska genom de regler och lagar som 

http://www.bra.se/
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ska följas kännetecknas de även som organisationer som på ett eller annat sätt sörjer för 

medborgarnas välbefinnande och välfärd. Att arbeta i en människobehandlande  

organisation sker ofta målinriktat och effektivt. Samtidigt som de hela tiden jobbar 

utifrån ett moraliskt och etiskt förhållningssätt gentemot individen skall de även 

bekräftas av andra professioner samt staten. Detta arbete utförs från bedömningar och 

det finns inga rätt eller fel. Enligt Hasenfeld (1992) ställs handläggare i 

människobehandlande organisationer många gånger inför svåra trångmål där de har en 

välvilja att hjälpa klienten. De vet vilket behov klienten har men är samtidigt tvungen 

att hålla sig inom den ekonomiska ramen och de juridiska regelverk som gäller. 

Emellanåt blir handläggarna tvungna att lämna nekande beslut i de fall inte klienten 

uppfyller gällande kriterier eller inte följer sina åtaganden. Den gemensamma nämnaren 

i människobehandlande organisationer skildras som komplexa (Hasenfeld,1983). 

Organisationerna bedriver någon form av moraliskt projekt och det finns inga givna rätt 

eller fel. Detta eftersom arbetet utförs utifrån bedömningar som kan vara både moraliska 

och värdeladdade.  

5.2 Gräsrotsbyråkrater 

Lipsky (1980) har myntat ett begrepp ”Street-Level Bureaucracy” som även kan 

översättas till frontlinjebyråkrat eller gräsrotsbyråkrat. Han beskriver deras funktion och 

olika svårigheter som gräsrotsbyråkraten kan ställas inför i sitt arbete med klienter. De 

beslut som byråkraten fattar för klienten kan ha stor effekt på dennes liv och måste på 

ett professionellt sätt hantera klientens verbala nedlåtelser och vredesutbrott. Vilka lagar 

och regler som måste följas bestäms av politiker och av myndigheten. En del klienter 

kan ha svårt att förstå detta och att det blir byråkraten som får ta emot klientens 

missbelåtenhet vid nekande och negativa beslut. Lipsky (1980) menar att 

gräsrotsbyråkrater slits mellan organisationens krav på effektivisering och klienternas 

krav på hjälp. Biståndshandläggarna är tvungna att hitta en jämvikt som gör att de 

tillfredsställer alla inblandade, detta utifrån mer eller mindre klara riktlinjer. 

Gräsrotsbyråkraterna har dock en frihet, ett handlingsutrymme som gör att de kan 

besluta för allmänheten om förmåner eller negativa åtgärder. Detta handlingsutrymme 

är nödvändigt för att de skall bemästra sitt arbete eftersom det är så komplext. För 

byråkraterna finns inga färdiga manualer för hur arbetet skall hanteras. Det händer att 

klientens mål och organisationens mål krockar med varandra. Då gäller att 
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gräsrotsbyråkraten kan hantera och bemöta klienten och dess ärende utifrån ett 

professionellt, flexibelt och individuell sätt (Lipsky, 1980). 

 

5.3 Franzéns maktperspektiv 

Franzén (2005) beskriver tre typer av maktbegrepp; intentionell, strukturell och 

relationell maktperspektiv. Han menar att makten är en förmåga, att en person mäktar 

något. För att makten ska uppstå fordras det därmed en aktör, ett handlande subjekt. 

Subjektet kan exempelvis vara en person, en organisation eller ett samhälle. Beroende 

på olika faktorer och omständigheter kring subjektet kan maktkapaciteten variera. Det 

intentionella maktbegreppet handlar om kraft och styrka men även om mål och avsikter.  

Franzen (2005) fastställer att samhället består av olika strukturella förhållanden, det vill 

säga de förhållanden som bestämmer de olika positioner olika individer kan ha och vem 

det är som besitter de olika maktfördelningarna i samhället. Klasstrukturen är ett 

exempel på ett sådant synsätt. Han menar att den ekonomiska konjunkturen påverkar 

vissa grupper i en ogynnsam position. Exempelvis kan en individ bli arbetslös. Detta 

kan leda till ett beroende av samhällets stöd för att klara sin ekonomiska situation. Detta 

leder till en marginalisering och maktlöshet för individen.  

Franzén (2005) beskriver det relationella begreppet och där han samtidigt kritiserar 

maktbegreppets begränsningar. Han vill finna det relationella maktbegreppet som binder 

samman subjekt med relationen i samhällsstrukturen. Med det vill han påvisa att 

subjektet i relation till andra handlar om ett nätverksperspektiv vad det innebär 

relationer sinsemellan. Hans begrepp kan även hänföras till Foucaults syn på makt där 

han menar att makt finns i alla relationer. Franzén (2005) har som uppfattning att makt 

inte är ett verktyg som ska användas för att härska utan att makt är något man utövar 

snarare än att man besitter den. Makt föder motstånd och motstånd föder makt. Men 

även om makt och motstånd visar på en indelning vare sig det gäller överläge eller 

underläge är detta sammanhang oföränderligt eftersom makt är beroende av själva 

sammanhanget. Makten är relativ och aldrig absolut. Exempel på detta kan vara att en 

klient har lagstadgade rättigheter men att socialsekreteraren väljer att inte lyssna 

speciellt mycket på klienten utan hellre väljer att fylla i blanketter, är ganska 

otillgänglig samt lämnar diffusa besked. Detta kan man kalla – den osynliga makten. 

Enligt Franzéns (2005) teorier är relationen mellan klient och socialsekreterare ojämn 

redan innan de möts. Detta beror bland annat på socialsekreterarens professionalitet och 

tillhörighet till socialtjänsten samt omständigheterna kring klientens hjälpsituation, det 
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vill säga att klienten hamnar i en beroendesituation. Med hjälp av lagar, regler och 

resurser kan socialsekreteraren utöva makt gentemot klienten, exempelvis möjligheten 

att bevilja bistånd eller inte.  

Makt är någonting som, enligt det relationella maktbegreppet, finns i alla relationer men 

den syns inte i alla relationer eftersom den kan upplevas balanserad och att ingen av 

parterna upplever ett över- eller underläge. Samtidigt menar författaren att makten har 

en produktiv och positiv roll genom att någonting upprätthålls och som hjälper till att 

forma relationer. Ett maktunderläge är aldrig konstant utan kan variera beroende på 

sammanhanget. Klienten kan till exempel spela ett taktiskt spel, inleda förhandlingar, 

bekänna sina fel och visa en god samarbetsvilja för att nå sitt ändamål. 

 

6. Resultat 
I detta kapitel redovisas de fyra teman som intervjuguiden grundas på.  

6.1 Utsatthet  

Vad det gäller utsatthet anser respondenten Anna att den egentligen ligger hos 

klienterna. Hon menar att vissa klienter är väldigt frustrerade och säkerligen upplever 

sig utsatta när de inte får den hjälp som de vill ha. Hon tror att det är det som är främsta 

anledningen till att hot och våldssituationer kan uppstå.  

Även Berit tycker att utsattheten ligger hos klienten. Hon säger att bedömningen utifrån 

riksnormen kan vara svår att förstå från klientens sida. Hon berättar också att vissa 

klienter har barn och blir frustrerade när de upplever att de inte kan ge barnet/barnen det 

som de behöver samt att dennes barn inte har samma förutsättningar som deras 

kamrater. Hon menar att detta skapar frustration och en känsla av utsatthet hos många 

klienter, därför kan detta ge ett utspel utifrån exempelvis hot och våld, eller hot om 

våld. 

Cecilia säger att det är väldigt viktigt att man verkligen lyssnar på klienten. Hon berättar 

att så länge hon känner att hon gör det, upplever hon sig inte utsatt. Hon menar att det är 

klienten som är utsatt eftersom de är i en beroendeställning av handläggarnas 

biståndsbeslut. 
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Diana är medveten om att utsatta situationer kan uppstå i sitt arbete. Eftersom de arbetar 

med många olika slags klientel finns risken där. Detta är emellertid ingenting som hon 

hela tiden går och tänker på när hon arbetar.  

 Ja, det är väl den utsatthet som klienterna ändå har när de 

kommer hit (Anna) 

Jag tror att det är just den frustration och den utsatthet 

klienterna upplever. De har inga pengar, ingen mat och att de 

har problem med att lösa sina skulder (Berit) 

Att verkligen lyssna på klienten är viktigt (Cecilia)  

6.2 Extra utsatta situationer 

Anna tycker att känslan av en extra utsatt situation kan handla om när hon ger avslag på 

en ansökan av olika orsaker. Till exempel kan det handla om att klienten har använt sina 

hyrespengar till något annat, inte betalat sin hyra vilket var avsett med det bidrag som 

klienten fått. Hon säger att de kan ju inte gå in och ge bistånd till hyran en gång till. Då 

kan det hända att blir klienten blir arg för att de inte ställer upp. Vad det gäller de olika 

klienter de möter är det enligt Anna en mer riskfylld situation att möta en klient som är 

påverkad eller en klient som har abstinens. Hon säger att möta en klient som har 

abstinens upplevs värre än att möta en som är påtänd. Samtidigt handlar det om det 

bemötande hon själv ger klienten. Anna anser att hennes bemötande mot klienten är 

viktigt och att hon respekterar den person hon möter.  

Berit menar att extra utsatta situationer handlar om när hon ger ett negativt beskeden, att 

ge ett avslag på en ansökan om bistånd.  

Cecilia anser att allting med missbruk kan upplevas extra riskfyllda situationer. Hon 

upplever att det ställs ännu större krav på henne när hon möter en som är påverkad. I 

mötet med en missbrukare gäller det att vara rak och tydlig eftersom ett nekande beslut 

då lättare kan hanteras utifrån klientens sida. Hon säger även att det är av vikt att möta 

klienten där denne själv befinner sig samt vilket bemötande de får av tjänstemannen. 

Diana tycker att klienter som har olika former av diagnoser kan handla om en extra 

utsatt situation. Dessa klienter kan till exempel ha lätt för att brusa upp och bli 

aggressiva. Vid dessa möten brukar hon boka rum utanför den låsta dörren för att lätt 



24 
 

lyckas komma ut ur rummet. Detta både för sin egen skull samt för kollegorna. Precis 

som Anna menar Diana att man måste möta klienterna där de är och att visa respekt mot 

vederbörande.  

Alltså, de mest utsatta situationer skulle jag vilja säga är när 

jag ger ett avslag utifrån olika grunder (Anna) 

Allting med missbruk är och kan ju vara riskfyllt (Cecilia) 

Jag måste möta människan där den är. Jag måste ta alla 

människor på allvar. Jag måste vara ödmjuk och ha ett 

respektfullt bemötande. Så länge jag tänker så och att jag 

lyssnar på klienten här och nu, då känner jag mig inte utsatt 

(Diana)  

6.3 Koppling mellan hot, våld, makt och maktlöshet 
 

Anna tror att det finns en koppling mellan otillåten påverkan samt den makt som 

handläggaren har samt den maktlöshet som klienten upplever. Hon säger att hon förstår 

klientens situation som inte klarar av att försörja sig själv. De befinner sig i en situation 

av hjälplöshet men att det inte går att komma ifrån att det är biståndshandläggaren som 

har makten över att ge bistånd eller inte. Detta utifrån bland annat den ekonomi de har 

att röra sig med. När klienten inte får det hjälp och stöd den önskar leder detta till en 

frustration. I vissa fall kan detta säkert kopplas till hotfulla situationer. 

Berit är inne på samma tankegångar som Anna men använder andra ordval. Hon kallar 

det att klienterna är sårbara när de kommer till socialförvaltningen. Oftast har det gått 

väldigt långt innan de söker och tycker att det är lite skamligt att söka hjälp hos 

organisationen. Berit tror att klienten upplever sig som mindervärdig och maktlös. Hon 

säger också att ibland upplever hon att det inte spelar någon roll på vilket sätt eller hur 

man pratar, sårbarheten finns där. 

Cecilia svarar bara kort på denna fråga och menar att det är hon som är 

myndighetsutövare och besitter makten. Samtidigt finns en förståelse att klienten kan 

uppleva sig som maktlös. 

Diana menar att i fall man använder makt mot en klient och utsätter dem för 

maktutövning så trycker man ner dem ännu mer. Detta kan medföra att de upplever sig 
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fullkomligt misslyckade. De orkar då inte mer och då kan det hända att det uppstår 

tvister och oenigheter från klientens sida som eventuellt kan leda till en risksituation. 

Jag har och tillskrivs en makt. Det innebär att jag måste vara 

professionell. Jag måste möta klienten den är den är. Alltså vi 

har ju makt, det står skrivet i pannan på oss men som inte syns 

(cecilia). 

Jag är myndighetsutövare. Det innebär att jag tillskrivs stor 

makt. Arbetet handlar om att möta människor som befinner sig 

i ett beroende och behöver försörjningsstöd av mig. De är i en 

utsatt situation. Om inte jag respekterar dem kan jag bli utsatt 

utifrån deras frustration. Extra utsatta situationer som kan 

upplevas som extra riskfyllt handlar bland annat om att möta 

missbrukare (Diana). 

6.4 Anmäla eller inte 

Anna tycker att det är en fördel att göra en anmälan. Det kan göra att det sprider sig att 

det finns bestämda regler vad det gäller hot eller våldssituationer mot tjänsteman. En 

nackdel med att göra en anmälan kan handla om huruvida gränserna skall sättas eller 

inte vad det gäller hot och våld.  

Cecilia ser inga nackdelar att göra en anmälan, hon ser bara fördelar. Hon tycker att hon 

måste ha respekt inför sin egen person och som tjänsteman. Cecilia skulle aldrig 

acceptera en hot eller våldssituation.  

Diana anser att i fall man inte anmäler att man blivit hotad innebär det att den här 

personen kan komma undan med vad som helst. Om ingenting görs upplever klienten 

att det inte var så farligt och risken finns då att personen fortsätter i samma stil. Hon 

finner att man måste markera att händelsen inte var rättfärdig och att personen ifråga har 

gått över gränsen. I annat fall finns det risk att denne klient behandlar andra 

socialsekreterare på samma sätt. Diana anser att alla individer är olika och reagerar på 

olika sätt. Medan hon själv kanske inte upplever händelsen som speciellt farlig kan det 

handla om att en annan medarbetare kan uppleva samma sak som väldigt obehagligt. 

Visst kan säkerligen många tycka att en anmälan handlat om småsaker men alla 

incidenter ska anmälas och alla individer är olika. 
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Fördelen med att göra en anmälan gör att det sprider sig att vi har 

nolltolerans i vår kommun vad det gäller hot och våld (Anna) 

Det är en fördel att göra en anmälan mot klienten vid ofredande eftersom 

man markerar att det är olovligt att hota en tjänsteman.  En nackdel kan 

handla om att det kan vara svårt att få en bra relation och bygga upp 

kontakten igen (Berit)  

                     Det är viktigt att sätta gränser och visa var denna går, annars  

                     vet man inte hur det slutar (Diana) 

6.5 Sammanfattning 

I dagens samhälle ökar hot och våld mot myndighetsutövande tjänstemän. Jag har för att 

öka insikten valt att belysa biståndshandläggarnas egna upplevelser och föreställningar 

kring sin arbetssituation. Respondenterna har en gemensam syn vad det gäller utsatthet. 

De menar att den egentligen ligger hos klienterna och inte hos socialsekreteraren. 

Klienten upplever en frustration när de inte får det bistånd som de önskar. Denna 

frustration kan leda till en utsatthet som i sin tur kan utlösa en hot eller våldssituation.  

Visst finns en medvetenhet kring risken att man som tjänsteman kan bli utsatt för 

otillåten påverkan. Situationer som att möta en missbrukare som antingen är påverkad 

eller har abstinens eller möta någon med diagnos tillhör också en riskgrupp. I de 

sammanhang där klienten får ett nekande beslut kan upplevas som olustiga och tillhör 

de extra utsatta situationerna.  

Att möta klienten där den är, att bemöta klienten med respekt är av betydelse i själva 

mötet. För att undvika att situationen blir riskfull handlar det om att vara rak och tydlig 

mot klienten eftersom den då lättare kan hantera ett nej. Alla respondenter är inne på 

samma linje vad det gäller makt, maktlöshet i förhållande till hot och våld, eller hot om 

våld. De menar att det finns en koppling kring detta. Många klienter är sårbara och 

upplever en maktlöshet då de kommer till de sociala myndigheterna. Det handlar då om 

att man som tjänsteman inte trycker ner dem ännu mer genom maktutövning. Det finns 

förståelse inför klienternas hjälplösa situation när de inte får sin ekonomi att fungera, 

men hur det än är handlar det om att det är socialsekreteraren som besitter makten över 

att bevilja bistånd eller inte.  
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Alla respondenterna enas om att man ska anmäla alla former vad det gäller otillåten 

påverkan. Samtidigt har de en medvetenhet att en anmälan kan leda till nackdelar, 

exempelvis att det kan bli svårt att få tillbaka ett gott samarbete med klienten. En annan 

sak handlar om att alla människor är olika och upplever hot eller våld på olika sätt och 

att det även handlar om var gränserna skall sättas. Samtidigt måste man ha respekt inför 

sig själv och markera var gränserna går. I fall man inte gör en anmälan kan klienten 

ifråga tolka det som att det är helt rättfärdigt att hota en tjänsteman.  

 

7. Analys 

Ekonomiskt bistånd är ett känsligt ämne som kan leda till en utsatt situation, både 

utifrån tjänstemannen perspektiv men även hos klienten. Vad det gäller handläggarna 

möter de många klienter som befinner sig i olika slags utsatta situationer. Det kan handla 

om sjukdom, missbruk eller att leva under svåra ekonomiska förhållanden. Genom Lipskys 

(1980) teoretiska resonemang om gräsrotsbyråkrater finner man en förståelse kring 

utsattheten byråkraterna kan hamna i. Deras arbetssituation är komplex utifrån att de ska 

tillgodose lagar, organisationen och kliententerna samtidigt. Gräsrotsbyråkraten har 

dock ett ganska stort och eget handlingsutrymme som gör att de kan besluta om 

förmåner eller negativa åtgärder. Detta kan leda till att klienten upplever sig utsatt i de 

fall ett nekande beslut tas, detta kan ha stor påverkan i klientens liv. 

Även Hasenfelds (1992) förklaringsmodell utifrån den människobehandlande 

organisationen ger insikt i att tjänstemännen kan uppleva en utsatthet i sin 

arbetssituation. De ställs ofta inför svåra dilemman där de skall tjäna många samtidigt 

samt hålla sig inom en ekonomisk och juridisk ram. Emellanåt är man som handläggare 

tvungen att lämna negativa besked. Detta kan i vissa fall leda till att tjänstemannen 

hamnar i trångmål, eller med andra ord utifrån en utsatthet i och med att klienten blir 

förtretad och inte håller med om beslutet.  

Inom socialtjänsten förekommer ofta olika dilemman, oftast när det gäller ett nekande 

beslut till klienten men även i andra sammanhang (Mähler, 2000). Enligt Skau (2007) 

förekommer ojämlika villkor mellan den professionelle och klienten som kan leda till 

etiska eller moraliska konflikter. För att förstå de som arbetar inom denna organisation 

handlar socialsekreterarnas huvudsakliga uppgift om att skydda, hjälpa och stödja 
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klienterna. Organisationen skiljer sig från en del andra beroende på att de dels arbetar 

direkt med människor. Den kan klassificeras efter de klienter de möter, vilka olika 

tekniker socialarbetarna arbetar utifrån. Eftersom den människobehandlande 

organisationen till stor del baseras på socialsekreterarnas egna värderingar och moral 

blir detta svårt att koordinera. Organisationen arbetar ofta målinriktat och rationellt och 

kan ibland ställas inför olika dilemman. En förståelse kan härledas till handläggarnas 

välvilja att hjälpa klienterna men samtidigt måste de följa riktlinjer, lagar och regler. 

Detta medför att handläggarna hamnar i kläm. Hasenfeldt (1983) menar att som 

socialsekreterare arbetar man med människan som ett ”råmaterial” och i detta 

sammanhang kan man fråga sig i fall klienten är ett subjekt eller ett objekt.  

Utifrån de negativa beslut som en handläggare i vissa sammanhang måste ta ställning 

till handlar dels om vilken ekonomi som organisationen har, dels om klienten följer sina 

åtaganden. Dessutom handlar det i fall klienten finner sig i ett missbruk som leder till att 

denne inte kan ta tag i sin situation, eller en diagnos som vederbörande inte själv har 

förmåga att hantera. 

Makt kan definieras som en förmåga att generera social förändring i stor eller liten 

omfattning. Lipsky (1980) har studerat gräsrotsbyråkraters dilemman i offentliga 

sektorer och han åsyftar att gräsrotsbyråkrater har ett stort handlingsutrymme. De har 

till exempel rättighet att bestämma i vilken omfattning som bistånd eller sanktioner  

skall utformas i enskilda ärenden. Detta innebär att handläggaren besitter en hel del 

makt. Utifrån hans perspektiv råder det ett ojämnt förhållande redan innan 

socialsekreterare och klient möts. Makten finns i alla relationer och den behövs för att 

upprätthålla och forma relationer. Hans betraktelsesätt är att makt inte är ett verktyg för 

att härska utan något man besitter.  

Den makt som socialsekreteraren har utifrån sin professionalitet är det som styr 

situationen i mötet mellan professionell och klient. Detta kan leda till att klienten 

upplever sig själv i ett underläge samt i en maktlös situation. Klientens maktlöshet beror 

på den hjälpsituation och beroendeställning som klienten befinner sig i. Detta kan leda 

till motmakt från klientens sida i fall socialsekreteraren inte uppfyller klientens krav och 

önskemål. Maktperspektivet finns i alla relationer men det är inte alla gånger som det 

syns. Makten kan även vara balanserad i och med att varken den professionella eller 

klienten upplever ett över- eller underläge. Samtidigt menar han att makten är viktig 

eftersom den upprätthåller en relation 
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Arbetsmiljöverket, Brottsförebygganderådet och professor Littlechild anser precis som 

respondenterna att man ska anmäla vad det gäller otillåten påverkan. Samtidigt kan en 

anmälan innebära både för- och nackdelar. Som respondenterna resonerar menar de på 

att det är viktigt att anmäla alla incidenter eftersom detta väcker en reaktion i samhället . 

I och med detta visas det att det finns gränser vad det gäller otillåten påverkan och att 

det finns en nolltolerans. Samtidigt kan en anmälan mot klienten leda till nackdelar, 

exempelvis att det i framtiden kan bli svårt att få ett gott samarbete med klienten.  

Enligt Arbetsmiljöverket är en tillbudsrapportering viktig utifrån arbetsmiljösynpunkt. 

De anser att det råder en oklarhet vad det gäller när man skall anmäla eller inte. 

Samtidigt har de en förklaring till att tillbud inte alltid anmäls och att detta beror på att 

vissa socialsekreterare tror att de skall tåla lite mer än andra utifrån det yrkesval de har 

gjort. Enligt Brottsförebygganderådet är incidentrapportering ett viktigt redskap för att 

förhindra otillåten påverkan. Om inte tillbuden rapporteras kan detta leda till ett 

arbetsmiljöproblem och att rättsäkerheten och demokratin påverkas. Även professor 

Littlechild (2005) menar att det är viktigt att incidenter anmäls och att detta leder till 

mer fördel än en nackdel. Att göra en anmälan är ett viktigt redskap både för 

tjänstemannen men även för arbetskamraterna. Professorn menar att mörkertalet av 

oanmälda incidenter kan handla om bemötandet från arbetskamrater. Det kan handla om 

att tjänstemannen har en känsla kring arbetskamraternas reaktion, att man upplever att 

man inte kommer att få det stöd som behövs i den aktuella situationen. Den enskilde 

tjänstemannen kan även tvivla på sig själv, kan ha en känsla av resignation i form av att 

det ingår i arbetet i form av att ”lite får man tåla” när man gett sig in i detta yrke.  

 

8. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att utifrån en kvalitativ metod att undersöka, beskriva och 

öka förståelsen kring biståndshandläggarnas påstådda utsatthet i sin arbetssituation.  

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar. I början hade jag en förutfattad 

mening om att nästan samtliga av mina respondenter skulle beskriva sig som utsatta. 

Nu visade det sig att mina respondenters erfarenheter inte överensstämde med den bild 

som jag själv hade skapat mig, inte heller utifrån samhället eller media. Visst höll de 
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med om och var medvetna om de risker som finns inom denna yrkesgren. Extra utsatta 

situationer som kunde upplevas som känsliga handlade om när de gav ett nekande svar 

på en ansökan, att möta en missbrukare eller en person med en diagnos. Trots den 

utsatthet som sägs råda påverkades inte mina respondenterna av detta i sitt arbete.  

Som jag ser på arbetet inom en människobehandlande organisation handlar det först och 

främst om själva intresset att arbeta med människor, ha förmåga att möta olika kulturer 

och dess bakgrund, klara av besvikelser samt är förberedd på ett psykiskt tungt arbete.  

Andra saker handlar om att bemästra och klara av att sätta sig in i andra människors 

situationer. Förutom detta ha potential att sätta gränser. Jag håller för sant att ett 

ödmjukt bemötande mot människor kan leda till att man kan skapar ett tryggare 

förhållande samt en stabilare situation i mötet med klienten.  

I arbetet som socialarbetare handlar det många gånger om att socialarbetaren och klienten 

hamnar i ojämlika relationer och situationer. Ofta befinner sig klienten i en beroende 

ställning till tjänstemannen. Det kan handla om att den sökande inte har pengar och den 

sista livlinan är biståndshandläggaren. Får då klienten ett nekande beslut kan detta leda till 

frustration utifrån ett känsloutbrott.  

Behöver man speciella egenskaper för att hantera detta yrke? Ja, jag är övertygad om det. 

Bland annat handlar det om att man har ett stort tålamod, har ett gott mått av egen personlig 

kännedom, vilken förmåga man har att möta och bemöta människor med respekt samt 

utifrån etiskt ett förhållningssätt. För att undvika många trångmål tror jag att man 

kommer långt med bland annat ett gott bemötandets etik och en god inlevelseförmåga. 

Det gäller att ha denna fingertoppskänsla, vilket jag skulle vilja säga är en medfödd 

egenskap och som är svår att läsa sig till.  

Påståenden finns att man som socialarbetare måste ha ett extra mått av tålamod.  Detta 

kan jag både förstå och hålla med om eftersom det handlar om att klara av att hantera 

utsatta och frustrerade situationer som befinner sig i kris. Jag har även som uppfattning 

att själva samhällsstrukturen kan generera rollkonflikter, exempelvis den 

interrollkonflikt som kan uppstå när flera olika roller och förväntningar blir oförenliga, 

konkurrerande och motsägelsefulla sinsemellan. För mig är det inte osannolikt att detta 

kan leda till hög stressnivå hos socialsekreteraren som i sin tur kan leda till 

stressrelaterade sjukdomar, utbrändhet och sjukskrivning. 
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Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag utan direkta detaljer eller sakuppgifter. 

Dessutom har handläggarna ett relativt stort och eget handlingsutrymme. 

Är handlingsutrymmet en svårighet? Som jag ser det finns det två sätt att se på 

kontexten. Det handlar om det verkliga handlingsutrymmet och det upplevda 

handlingsutrymmet. Dessutom utifrån en komplex situation vad det gäller 

handläggarnas egna traditioner, tolkningar och rutiner.   

Jag har förstått att handlingsutrymmet kan användas på många olika sätt beroende på 

vilka erfarenheter som biståndshandläggarna har. Vad det gäller den handlingsfrihet 

som förekommer samt den socialtjänstlag som råder och som kan vara svår att tolka bär 

jag en fråga inom mig. Först vill jag säga att jag inte tvivlar på handläggarnas utförda 

arbetsuppgifter och att de gör sitt allra bästa vad det gäller att hjälpa sina klienter. 

Frågan som jag bär på handlar om hur det fungerar i det stora hela vad det gäller själva 

rättvisan eftersom ramlagen saknar direkta detaljer och sakuppgifter, det relativt stora 

handlingsutrymme som handläggarna har utifrån olika tolkningssätt och värderingar? 

När någon utsatts för våld eller hot i arbetet är det av vikt att detta tas på allvar av alla, 

både av chef och kollegor. Upplevelser av sådana situationer är högst individuella. 

Ingen annan än den som blivit utsatt kan avgöra huruvida upplevelsen var eller hur 

händelsen kommer att prägla framtiden för de berörda. För en del kanske det räcker med 

tröstande ord från kollegor att ”detta var inte så farligt”, ”detta får man vänja sig vid i 

detta arbete”. Andra kanske upplever situationer mer traumatisk och behöver mer stöd 

och hjälp.  

Vad det gäller att anmäla eller inte finner jag som självklarhet att anmälan bör ske i de fall 

socialsekreteraren blivit utsatt utifrån hot eller våld. Ingen skall finna en rädsla av att gå till 

sitt arbete.  Att göra en anmälan utifrån att blivit utsatt för hot och våld handlar inte bara om 

den enskilde individen. Det handlar även ett samhällsansvar. Vem vet när personen som 

utfärdat hot eller våldhandling gör härnäst eller mot vem? Hur var och en upplever 

situationen beror mycket på individens tidigare erfarenheter och situationen i sig.  

Den som har det slutgiltiga ansvaret kring arbetsmiljön är arbetsgivaren. Det är denna 

som har skyldigheten att förebygga, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. På arbetsplatsen 

skall det finnas en arbetsgivare som har potential, utbildning, kompetens vad det gäller 

risker kring vad det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Likasom att omvärlden och 

olika arbeten förändras innebär det att olika förebyggande arbetssituationer förändras. 
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Detta innebär också att rutiner måste uppdateras och ses över samt att detta måste delges 

på arbetsplatsen. Något som kommit fram i min studie och som förefaller mig ganska 

allvarsamt handlar om att det i vissa studier åskådliggörs att det finns otillräckliga 

kunskaper kring hur man skall handla vad det gäller en utsatt situation och vilka 

rättigheter som gäller för tjänstemannen.  

Samtidigt finner jag det av betydelse att alla på arbetsplatsen har en gemensam 

toleransgräns, samma förhållningssätt och en gemensam värdegrund vad det gäller 

hotfulla situationer. Detta som ett stöd gentemot varandra och att man vågar be varandra 

om hjälp.  

Intryck som jag bär med mig efter denna studie handlar om att jag upplever arbetet som 

biståndshandläggare som att sitta mellan två stolar samtidigt. Detta upplevs för mig som 

ett dubbelt uppdrag. Handläggarna ska både stötta och kontrollera klienten på en och 

samma gång. Därutöver skall de följa regler, lagar och direktiv från högre distanser.  

Trots att det är staten som styr riktas kritiken och missnöjet oftast mot den enskilda 

gräsrotsbyråkraten. Detta eftersom det är dessa som kommer i kontakt med de 

hjälpsökande. Det som är ledsamt är att kritiken riktas mot byråkraterna och inte till de 

som besitter de politiska krafterna. 

Vad det gäller makten känner jag att denna måste finnas. Det måste finnas de som leder 

ett samhälle. Hur skulle annars samhällssystemet fungera om det inte fanns uppsatta 

ramar och regler? 

En orsak till att jag inte hittade de handläggare som var utsatta i sin arbetssituation kan 

handla om att mina respondenter arbetade i relativt små kommuner i Skåne län och att 

dessa kommuner var rätt få i förhållande till invånarantal. En annan orsak kan handla 

om vilken metod jag använt mig av. Hade jag gjort en kvantitativ studie samt utifrån en 

större population hade jag antagligen fångat upp en hel del som varit utsatta.  

Mina förslag till fortsatt forskning handlar dels om att undersöka klienternas egen 

upplevda känsla av utsatthet samt hur de upplever bemötandets etik från 

socialsekreterare som arbetar inom biståndshandläggning. En annan grupp av 

socialsekreterare som skulle förefalla intressant att undersöka är de socialsekreterare 

som arbetar inom barn och familj, även detta utifrån utsatthetspunkt. 
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En annan undersökning som skulle vara intressant att ta del av gäller hur många 

socialsekreterare som lider av psykisk ohälsa på grund av sin arbetssituation och som 

har lett till sjukskrivning.  

 

 

Till eftertanke 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att 

hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han 

gör men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att 

jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är 

fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa 

honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed 

måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan 

jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon” (Sören Kirkegaard, dansk filosof). 
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Bilaga  

Frågeformulär 

 

 
 

INTERVJUFRÅGOR: 

- Hur tänker du kring den utsatthet du har i ditt arbete? Är det någonting du 

reflekterat eller brukar tänka på? 

- Vilka situationer skulle du säga är extra utsatta eller riskfyllda? Några speciella 

typer av klienter eller någon speciell typ av ärenden?  

- Vad definierar du som hot, respektive våld (verbalt och fysiskt)? Ge exempel  

- Vilka faktorer tror du är de främsta anledningarna till att hot och våld uppstår 

inom ditt arbetsområde? (Kan en del av förklaringen återfinnas i det ökade 

alkohol och narkotikamissbruket i samhället, men även den nedrustade 

psykiatrin).  

- Hur resonerar du kring för och nackdelar att göra eller inte göra en anmälan mot 

klienten vad det gäller hot och våld mot tjänsteman?  

- Vilka faktorer antar du ligger bakom det mörkertalet av hot- och våldssituationer 

som inte anmäls?  

- Tror du att det finns en koppling mellan hot och våld vad det gäller 

socialsekreterarens makt och klientens upplevda maktlöshet? I så fall, på vilket 

sätt? 

- Har du själv blivit utsatt för våld eller hot under eller efter arbetstid? Om inte, 

vet du någon socialsekreterare som blivit det ?  

- Upplever du någon gång att klienten egentligen skulle vilja ge sig på dig? Detta 

utifrån klientens egna miner, gester och kroppsspråk. 

- Tror du att man som socialsekreterare måste ha en högre toleransnivå, vara mer 

stresstålig och ”tåla mer” än vad många andra arbetsgrupper behöver? Om ja, 

hur resonerar du kring detta, vilka egenskaper krävs? 
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- Det ska finnas rutiner på arbetsplatsen som är väl kommunicerade och anpassade 

efter arbetsplatsens behov och arbetets karaktär. Det ansvarar chefen för och 

hela arbetsplatsen ska involveras i arbetet, som är en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Upplever du dig trygg i din nuvarande arbetsmiljö i fall en 

hot eller våldssituation skulle uppstå på din arbetsplats? 

- Är arbetet komplext eftersom det är människor man arbetar med samtidigt som 

man är representant för en myndighet eller organisation med dess krav och 

önskemål från sida? 

- I så fall (se ovanstående fråga) Gör detta att relationen till klienten blir en 

dubbelhet som kan skapa dilemma vad det gäller att arbeta inom en ” Human 

Service Organisation” – människovårdande organisation? 

Finns det något du skulle vilja tillägga i denna intervju? 

 

 

 

 

 

 

 


