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Sammanfattning 
Jag har genomfört en kvalitativ intervjustudie och jag har valt att använda en hermeneutisk 

ansats i min uppsats då jag utgår från empiriska data men samtidigt tolkar och analyserar 

utifrån teorier och tidigare forskning. Det som jag har studerat är hur handläggare från 

frivården och socialförvaltningen beskriver klientmötet. Informanterna har varit fem till 

antalet. Jag har som teori använt kommunikationsteorin samt socialpsykologisk rollteori då 

jag tolkat och analyserat min empiri.  

 

Syftet har varit att ta reda på hur handläggarna beskriver mötet samt vilka faktorer som har 

betydelse. Frågeställningarna handlar om bra och dåliga möten samt vilka syften, mål och 

strategier som används. Resultatet visar att syften, mål och strategier varierar utifrån klientens 

aktuella situation. Det gäller alltså för handläggarna att vara flexibla i sitt arbete. Glädjande är 

dock att informanterna känner att de har en stor möjlighet att påverka den hjälp som ges. Det 

finns vissa faktorer som på olika sätt påverkar klientmötet. Dessa kan vara yttre faktorer som 

hembesök och olika utformningar av lokaler. Andra faktorer som påverkar klientmöten är 

samspel, självkännedom erfarenhet samt maktaspekten. Ytterligare som påverkar mötet är 

även vilken situation som klienten befinner sig i för närvarande. 
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Inledning 
 
På flera kontor i en stad sker samtidigt en rad möten. En man som har stora problem med 

droger möter en ung manlig nyutbildad socialsekreterare på avdelningen för missbruksvård. 

Ett annat möte utspelar sig mellan en ung man som nyligen är dömd för ett brott och hans 

övervakare som är en kvinnlig medelålders frivårdsinspektör.  Jag menar att handläggarnas 

ålder, kön, utbildning och erfarenhet kan ha betydelse i det sociala arbetet.  

 

Jag skrev min första rapport på universitet i maj 2005. Den handlade just om mötet mellan 

socialarbetare och klient. Rapporten var en liten litteraturstudie med både bilder av klienters 

och socialarbetares tankar samt allmänhetens syn på dem som är klienter. Som blivande 

socionom med närmare 15 års erfarenhet från handelssektorn har jag mött många människor 

under årens lopp. Detta har lett till att jag har blivit intresserad av människor som har det svårt 

i samhället.  Jag vill nu passa på att se mötet ur ett handläggarperspektiv för att se vilken 

betydelse mötet har i olika sammanhang när jag verkligen har chansen att göra en 

intervjustudie inför C-uppsatsen. Jag har valt handläggarperspektivet därför att som jag 

upplever det finns det betydligt mer skrivet om klientperspektivet inom forskningen.  

 

Tidigare forskning om mötet 
 

Hyden (2001) skriver om bemötande och tar som exempel upp det faktum att i slutet av 1970-

talet arbetade en konsult med flera av dåtidens socialbyråer. Arbetet handlade om bemötandet 

i stort. En viktig punkt var hur socialarbetarna skulle hälsa på sina klienter när dessa anlände. 

Konsultarbetet gick alltså ut på att socialarbetarna skulle tränas i konsten att hälsa vänligt och 

artigt med klienten samt att ha förmågan att samtala med klienten innan det formella samtalet 

tog sin början.  

 

Hyden (2001) skriver vidare att det mot slutet av förra århundradet blev modernt att tala om 

mötet mellan människor som söker bistånd, vård eller annan hjälp och professionella hjälpare 

som bemötande.  

 

Denvall & Munther & Trunnerup (1999) ser mötet som en förutsättning för att kunskaper som 

är professionella ska kunna användas i klientarbetet. Bergmark & Lundström (2000) beskriver 
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mötet som alltmer betydelsefullt i det sociala arbetet och använder Börjeson & Methers 

(1998) samt Moren (1992) som referenser när de skriver att basen i det sociala arbetet ska 

utgöras av genuina möten mellan socialarbetare och klienter. Syften med möten är att skapa 

insikt till en process av förändring. Hyden (2001) skriver om mötet mellan socialarbetare och 

klient och att förutsättningen är att en olikhet äger rum.  

 

Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) skriver att möten mellan människor 

innebär ett samspel mellan de människor som deltar. Reaktioner sker i ett möte. Dessa 

reaktioner kan styras av förväntningar och tolkningar av situationen som människor befinner 

sig i samt våra tidigare erfarenheter. Författarna skriver vidare om otrygga möten och menar 

att dessa väcker rädsla, frustration, uppgivenhet och ibland hat. Dessa känslor kan göra att 

handläggarna känner sig misslyckade i sin yrkesroll. Skau (2007) skriver om mötet mellan 

klienten och handläggaren inte bara som en händelse utan också som en process i olika 

stadier. Det handlar om både dolda och öppna konflikter. I konflikt till varandra står frihet och 

tvång, makt och maktlöshet, hjälp och skada samt jämlikhet mot ojämlikhet. Det handlar om 

systemet och klienterna och bägge sidor utvecklar strategier för att klara av situationerna. En 

taktik som enligt Skau (2007) en del handläggare använder är att dölja maktaspekten.  

 

Goda möten leder enligt Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) istället till 

glädje, tillfredsställelse och en lycka. Hyden (2001) skriver att Schutz menar att mötet mellan 

socialarbetare och klient är ett möte mellan olika attityder 

 

Kullberg (1994) skriver om Marklunds studie av mötet mellan socialsekreterare och klienter. 

Denna studie visar att det sociala arbetet är komplext och motsägelsefullt. Det är splittrat av 

olika aktiviteter och fullt av byråkrati med krångliga regler. Arbetet beskrivs som oklart och 

socialsekreterarna får lita till sina egna bedömningar som ligger till grund för besluten. 

Studien visar också att arbetet är defensivt pga av yttersta ansvaret för andras välbefinnande. 

Det sociala arbetet är vidare ensamt och identitetslöst då det ej finns någon skarp 

yrkesidentitet. Billquist (1999) använder Rangers studie som visar på tre drag av det sociala 

arbetet. Socialsekreterare arbetar byråkratiskt och samtalen handlar ofta om att göra svåra 

avvägningar eller att intressen står i konflikt till varandra. Kullberg (1994) skriver att brist på 

systematik hos socialsekreterarna syns i samtalen. Två typer av samtal kan urskiljas. Dessa är 

förvaltningsorienterade och klientorienterade samtal.  
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Skau (2007) skriver om mötet, att klienter ibland känner att de har blivit utfrågade och att 

ingen har lyssnat på dem. De har inte fått säga vad de upplever som viktigt. Det finns olika 

sätt att inhämta kunskap på skriver Skau (2007). Det gäller för handläggarna att visa ett 

uppriktigt intresse och respekt för sina klienter.  

 

Ett möte sker på ett socialkontor enligt Carlander (2006) med en man som känner sig kränkt 

och anklagar socialtjänsten. Den unga nyutbildade socialsekreteraren går i försvarsposition 

och argumenterar med mannen utan att lyssna riktigt på honom. Mötet avslutas av mannen 

som svär åt henne och lämnar i vredesmod. Idag vet socialsekreteraren hur hon skulle 

handskas med i en sådan situation. Hon skulle mött klienten med respekt, lyssnat på honom 

fullt ut och gett honom en bekräftelse i hans upplevelse att ha blivit kränkt. Med andra ord 

skulle hon ha lyssnat och försökt att möta honom i hans utsatthet.  

 

Roller, identiteter 

Skau (2007) använder klientbegreppet som ett samlingsnamn för människor som har vissa 

problem och är i behov av hjälp. 

 

Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) skriver om olika roller och identiteter  i 

mötet med klienter och patienter. Alla relationer är inte jämlika. Makt behöver inte vara 

farligt att äga om den brukas rätt. Makten finns hos handläggarna och måste användas 

ansvarsfullt. Två sätt som handläggare dock missbrukar sin makt på är att antingen förneka 

den eller leva ut den fullt ut och sätta alldeles för orimliga gränser gentemot klienterna i 

arbetet. Enligt Carlander mfl (2001) måste handläggarna använda sin auktoritet och 

professionalitet annars får klienterna oftast inte den hjälp de behöver. Om motsatsen sker att 

handläggarna istället hela tiden betonar makten kan klienten istället kvävas och riskerar då att 

inte utvecklas och inte ta ansvar för sitt liv. Handläggare använder sin makt för att kontrollera 

skriver Skau (2007). Detta för att förbättra för klienten och dennes situation men också för att 

fördröja eller förhindra en försämring av tillståndet. Skau (2007) tar också upp det faktum att 

maktbegreppet oftast har en negativ laddning. Själva grunden bakom att en maktsituation 

uppstår åt något håll är att en ojämlikhet råder.  

 

Det finns en maktspeglande struktur inbyggt i olika myndigheters lokaler. Billquist (1999) 

menar att det krävs mycket av handläggarna för att övervinna eller överbrygga den 
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administrativa miljön. Författaren menar att de låsta dörrarna och den inglasade receptionen 

står för underordning och kontroll.  

 

Hembesök 

Handläggarna spelar oftast sin roll på sin egen arena på myndigheten skriver Skau (2007). De 

vanliga besöken hos en myndighet sker alltså på bortaplan för klienten. Däremot hembesöket 

som då sker på klientens territorium i form av dennes hem. Dessa möten är enligt Skau (2007) 

inga privata visiter. Stämningen blir ofta annorlunda men handläggare som utövar det sociala 

arbetet glömmer ibland bort att även detta möte är fyllt av konflikter även om det sker på 

klientens hemmaplan. Skau (2007) skriver vidare att feltolkningar är vanliga av klienters 

reaktioner i sådana lägen. Hembesöket sker alltså på hjälpapparatens premisser även om det 

ibland inte verkar så.  

 

 

Aggressivitet 

Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) skriver om aggressiviteten och 

destruktiviteten och menar att kan handläggarna kännas vid dessa och tillstå att man har 

negativa känslor och på ett konstruktivt sätt förmedla dem kan detta vara starten på ett bra 

möte.  

 

Bemötande 

Kullberg (1994) undersökning handlar om bemötandet av klienter. Enligt denna undersökning 

spelar könet roll och påverkar hjälparens bedömning. Kvinnorna ses mer som offer och inte 

som ansvariga för sin situation. Författarna bedömer att de lättare får ekonomiskt bistånd. 

Männen däremot ses som mer ansvariga för sin situation. De ska vara aktiva och söka arbete 

medan kvinnor inte på samma sätt pressas och då inte får samma stöd att ta sig ur beroendet 

av bistånd. Skau (2007) tar upp det faktum att professionella tar sina klienters identitet och tar 

de svaga och utsatta människornas parti. De professionella är engagerade i sitt arbete men 

Skau (2007) talar också våld och maktmissbruk inom samhällets hjälpapparat. Denvall & 

Munther & Trunnerup (1999) skriver om att det finns uppfattningar om att kvinnor och män 

har olika former av kompetens. Bägge sidor har tillgångar och begränsningar.  

 

Skau (2007) skriver om den professionelle hjälparen och att denne har en minimikompetens  

för att ge hjälp som är garanterad av det offentliga. Handläggaren ska känna till lagar och 
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regler och kunna sitt yrke. Den professionelle hjälparen ska också ha kompetens för vissa 

problem, psykosociala, sociala, fysiska och psykiska. Dessa problem kan ofta vara 

sammanlänkande. 

 

Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) skriver om vad som hindrar möten 

mellan människor. Det handlar ofta om okunskap om hur den andre fungerar. Enligt 

författaren kan detta utmynna i en rädsla och ett avståndstagande. Möten kan påverkas av 

psykisk ohälsa och olika sorters missbruksproblematik. Det viktigaste är hur vi själva fungerar 

i olika situationer i vardagen och löser problem. En annan viktig faktor är hur vi själva känner 

till våra olika drag av personligheten. Författarna skriver också om självkännedom och att 

denna leder till en ökad trygghet med bättre möten som resultat.  

 

Hyden (2001) tar upp det faktum att socialarbetare ställs inför svåra situationer. För 

myndigheter ska att kunna medverka till en positiv förändring för klienten krävs inte alltför 

sällan  att klienten förändrar sin självbild och ändrar sin bild av omvärlden samt ändrar sina 

strategier för att överleva. Det gäller för dem som ska hjälpa enligt Skau (2007) att de kan 

identifiera sig själva med klienternas känslor. Det är även betydelsefullt att skilja mellan sig 

och klienterna och då sätta gränser inom rimliga nivåer. 

 

Handläggare påverkas enligt Billquist (1999) av organisationen som de arbetar i. Den är 

administrativ, byråkratisk och kontrollerande. Det är av största vikt att de följer lagar, rutiner 

och regler i sitt arbete. Handläggarna ska samtidigt tillgodose klienternas behov av hjälp. 

Enligt författaren ska de utöva kontroll och samtidigt ge hjälp. Detta skapar en ambivalens 

hos handläggarna. De blir alltså kluvna mellan olika känslor. 

 

Motivation 

Barth & Näsholm (2006) skriver om motiverade samtal och att dessa handlar om att 

åstadkomma förändring och olika aspekter av motivation. Dessa samtal riktas inte främst på 

hur förändringen ska ske utan det handlar om frågor, om den ska ske?, varför?,  Det 

motiverande samtalet handlar om att öka motivationen hos klienterna för att kunna förmå 

dessa att göra de nödvändiga valen samt att ta ställning för förändring. Ett motiverat samtal 

har enligt Barth & Näsholm (2006) fem faser. Den första handlar om att ta kontakt och skapa 

en relation. Viktigt är att skapa en psykologisk trygghet hos klienten. Andra fasen är mer 

neutral och handlar om att kartlägga. Den tredje fasen går ut på att utvidga perspektiven. 
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Begrepp som är viktiga i denna fas är diskrepans, ambivalens och motstånd. I den fjärde fasen 

lägger handläggarna fokus på klienternas förändringsmotivation. Denna fas innebär med 

andra ord att handläggaren bygger upp en motivation hos klienten mot beslut och förändring. 

Sista fasen går ut på att stärka klientens beslut. Detta för att göra klienten mer medveten om 

sitt beslut. Barth & Näsholm (2006) skriver vidare om att handläggarna ska vara noggranna 

och omsorgsfulla. De ska även ha respekt för klientens autonomi och ha teknik att lyssna samt 

inneha olika verktyg i samtalet för olika strategier.  

 

Hjälp 

Angående begreppet hjälp som är flertydigt tar Skau (2007) upp att de professionella ser till 

att klientens förhållanden ordnas till så att de blir gynnsamma och leder till att klienter 

tillfrisknar, växer och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Handläggarna försöker också 

att ta fram läkande och positiva krafter hos klienterna för att höja deras förmåga att ta ansvar. 

Hjälpargärningen blir för vissa professionella hjälpare enligt Skau (2007) som ett 

berusningsmedel.   

 

Handledning 

Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) talar om vikten av att få en bättre 

kunskap inom sitt yrke och få en chans att genom en bra handledning kunna diskutera det 

svåra istället för att ta med det hem. Detta leder till en minskad belastning med antagligen en 

högre arbetsglädje som resultat.  

 

Problemformulering 
 

 I Billquists (1999) avhandling används Rangers (1986) studie om hur samtal sker mellan 

klienter och socialarbetare. Studien visar två mönster i utförandet av samtalen. De benämns 

förvaltnings eller klientorienterade. Under praktikperioder samt vid arbete under studietiden 

har jag uppmärksammat dessa olika aspekter som finns inom det sociala arbetet. Vad gäller 

det förvaltningsorienterade samtalet i mötet som bedrivs så gör handläggaren en 

kategorisering av klienten och dennes problem. Klienten vet inte om detta och själva 

beslutsprocessen är okänd eller osynlig för klienten. Det som sker är att arbetet sker efter de 

administrativa regler som finns att följa istället för att gå till botten med klientens problem. 

Däremot i det mer klientorienterade samtalet som bedrivs i mötet är arbetsprocessen 
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annorlunda då handläggaren på ett mer tidskrävande sätt verkligen försöker sätta sin in i 

klientens hela situation för att förstå dennes problem. Handläggaren tar mer noggrant reda på 

klientens förväntningar av mötet och stämningen i samtalen blir annorlunda. I dessa samtal 

fick klienten mer att säga till om och stödet var mer närvarande (Billquist 1999).  

 

Något som jag också har reflekterat mycket kring är den ojämlika situationen mellan klient 

och handläggare. Det förekommer olika sidor av mötet i det sociala arbetet (Järvinen 2002, 

Skau 2007). Det sociala arbetet handlar om hjälp åt klienten i form av stöd, råd och en 

neutralitet i handläggningen från systemets sida. Den andra bilden av mötet med kontroll och 

makt från samhällets sida framträder även den. Hos socialarbetaren finns alltså makt i form av 

regler, lagar och rutiner. Klienten blir ett objekt som ska följa dessa regler som ställs upp av 

socialsekreteraren (Järvinen 2002). Liknande tankegångar finns om att hjälpapparaten i 

samhället har två funktioner. Den ena benämns som en hjälpinsats som finns att tillgå för 

människor som befinner sig i en svår fysisk, psykisk eller social utsatt situation. Den andra är 

kontrollen av klienterna som utförs av maktapparaten (Skau 2007).  

 

Handläggarnas har stora krav på sig att åstadkomma resultat med begränsade medel till sitt 

förfogande och klienterna förväntas att medverka till detta. Detta problemområde anser jag är 

intressant att undersöka med tanke på min framtida yrkesroll. I det sociala arbetet finns alltså 

olika aspekter av mötet som ibland står mot varandra. På grund av dessa aspekter är jag 

intresserad att ta reda på hur handläggare beskriver mötet med sina klienter 

 

Syfte  
Syftet med min uppsatsstudie är att belysa hur handläggare inom det sociala arbetet beskriver 

mötet med klienterna samt vad de vill uppnå med mötet och därigenom få en ökad förståelse 

för vilka faktorer som har betydelse.  

  

Frågeställningar  
Hur beskriver handläggarna bra och dåliga möten?  

Vilka syften och mål har handläggarna med klientmöten? 

Vilka strategier använder handläggarna för att uppnå dessa syften och mål?  
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Avgränsningar och definition 
Jag kommer att använda ett handläggarperspektiv i min uppsats för att få svar på mina 

forskningsfrågor. Jag kommer alltså att ha fokus på hur mötet beskrivs av handläggarna. De 

möten jag är ute efter i min undersökning är de möten där handläggarna använder samtalet 

som ett arbetsredskap för att ge klienter hjälp och stöd.  

 

Handläggare 

Enligt Bonniers Svenska ordbok (2002) är en handläggare en tjänsteman med självständiga 

arbetsuppgifter. Dahlberg & Vedung (2001) skriver om personalrollen och nämner 

frontlinjepersonal som ett begrepp. Detta är alltså handläggarna som kommer i direkt kontakt 

med brukarna (klienterna).  

  

Metod 

Vetenskapsteoretisk ansats 
 

Jag har valt att använda en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats i min uppsats. Min 

motivering till detta val är att hermeneutiska analyser som enligt Grönmo (2006) handlar om 

att sikta in sig på aktörernas egen förståelse och syn på saken, med detta menas att de tolkar 

sina handlingar och vad dessa innehåller. I min uppsats kommer dessa aktörer att vara olika 

handläggare inom organisationer. Jag menar att denna ansats fungerar på ett bra sätt för att 

belysa min forskning då den som Grönmo (2006) skriver om ger en större frihet åt forskaren 

att tolka aktörernas syn på området. Dessutom utgår den hermeneutiska ansatsen utifrån en 

större förförståelse från forskarens sida. Denna helhet menar jag att jag har fått genom 

socionomutbildningen och genom arbete inom det sociala arbetet under studietiden. Vidare 

ger enligt Grönmo (2006) denna tolkningskonst en större möjlighet att fokusera kring en 

helhetsförståelse från forskarens sida. Den hermeneutiska analysen pendlar mellan förståelse, 

förförståelse och helhetsförståelse. Enligt Grömno (2006) benämns denna process den 

hermeneutiska cirkeln och tolkningen sker på olika nivåer. Med detta menas att forskaren tar 

sikte på aktörernas egna tolkningar men också fokuserar på sin egen tolkning av, i mitt fall 

handläggarnas tolkning.  
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Förförståelse 
Eliasson (1995) och Grönmo (2006) skriver om förförståelse och menar att när vi inträder i 

forskarrollen måste en medvetenhet finnas om att vi även utgår från ett eget perspektiv. Det är 

alltså av största vikt att vi är medvetna om våra perspektiv, både de som är öppna och de som 

dolda. Jag tycker att en del förförståelse är bra för att kunna ställa frågor som har relevans för 

studien samt för att kunna sätta in saker och ting i sitt rätta sammanhang. Jag valde att 

genomföra mina intervjuer i Växjö pga. att jag hade vissa kontakter som på så vis gjorde att 

jag kunde få tillgång till intervjupersoner. Min förförståelse har jag skaffat mig genom att 

studera vid Växjö Universitet samt gjort praktik och även arbetat inom det sociala arbetet. 

Eftersom jag alltså genom min praktik och arbete inom det sociala arbetet har skaffat mig en 

erfarenhet av klientmöten vill jag tillägga detta under förförståelse.  

 

Insamling av data 
 

För att söka svar på mina forskningsfrågor behövde jag kvalitativa data och därför beslutade 

jag mig för att göra en kvalitativ undersökning i form av en intervjustudie. Anledningarna till 

att jag har valt att fokusera på handläggarna istället för klienterna beror på delvis på att jag 

upplever att det redan finns en mängd litteratur som fokuserar på klienternas upplevelser av 

och att det därför är intressantare att belysa handläggarnas perspektiv i denna uppsats. 

Dessutom gjorde jag en övervägning att det möjligtvis är etiskt försvarbart att intervjua 

klienter men jag menar att det stora flertalet troligen skulle ha känt sig tvungna att tacka ja till 

att delta i studien. Jag återkommer till detta resonemang under kapitlet som benämns etiska 

överväganden. Liedholm (1999) talar om den kvalitativa metoden i form av samtalsintervjuer 

som ger de som intervjuas, som i mitt fall är olika handläggare, chansen att redogöra för sin 

situation och upplevelser.  

 

Urvalsmetod och urval 
 

Liedholm (1999) skriver att forskaren i samband med undersökningen ska vara förtrogen med 

sitt arbetssätt och dessutom vara både nyfiken samt ödmjuk i sin roll. Något som jag varit 

försiktig med är att som Liedholm (1999) belyser att pressa kunskaper som finns från början 

och förväntningar från forskarens sida på materialet som fås fram som resultat i 

undersökningen. Jag tror dock inte att det är helt enkelt att vara helt neutral efter över tre års 
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givande socionomstudier vid Växjö Universitet. Det har känts spännande att få möjlighet att 

genomföra en intervjustudie till C-uppsatsen. Informella intervjuer som Grönmo (2006) 

skriver om känns som en bra lösning för att välja speciella teman att samtala om.  Det är ändå 

viktigt att intervjuerna genomförs på ett flexibelt sätt. Det jag specifikt reflekterar kring är att 

som Grönmo (2006) också tar upp är att det här finns möjlighet att ställa ytterligare frågor 

under intervjuns genomförande beroende vilka svar som ges.  

 

Innan jag genomförde min undersökning försökte jag att väga för och emot en kvalitativ eller 

kvantitativ studie. Under en period funderade jag på att skicka ut en enkät till olika 

organisationers handläggare. Efter ett tag gjorde jag dock bedömningen att det är svårt att 

formulera frågor om mitt valda ämne ”mötet” på ett sätt som ger ett resultat som leder till 

ökad förståelse av fenomenet.  Kvantitativa intervjuer kom också upp som urvalsmetod vid ett 

tillfälle men denna ratade jag pga. att jag gjorde bedömningen att det är svårt att nå ut till ett 

tillräckligt antal personer under den relativt korta tid som finns till förfogande för min C-

uppsats. Slutligen fastnade jag alltså för en kvalitativ studie i form av intervjuer av informell 

karaktär. Detta dels för att jag vill ha möjligheten att ställa eventuella följdfrågor i relation till 

svaren samt att jag vill ha ett urval som jag finner lämpligt för studien. Mitt syfte med 

intervjuer av denna karaktär är som Grönmo (2006) & Larsson (2005) skriver att jag som 

forskare kan göra en tolkning av den som intervjuas verklighet.  Jag menar att jag genom att 

istället intervjua ett fåtal handläggare fick ett mer fylligare och intressantare material än vad 

som skulle ha varit fallet vid enklare frågeställningar till ett större urval via en enkät. En 

annan positiv aspekt enligt Grönmo (2006) och Patel & Davidsson (2003) är att den som 

intervjuas på så sätt beskriva olika händelser relativt fritt. Jag är också medveten om att 

metoden ställer stora krav på mig som forskare att vara påläst, ha struktur i samtalen.  

 

Min tanke från början med denna undersökning var att jag skulle vända mig till 

frivårdsinspektörer och socialsekreterare vid ekonomiskt bistånd samt socialsekreterare från 

avdelningen för missbruk vid socialförvaltningen. Efter en tids övervägande valde jag dock 

bort ekonomiskt bistånd pga. att dessa möten har en mer ekonomisk inriktning än mina två 

valda avdelningar. Jag bedömde frivården och avdelningen för missbruksvård som intressanta 

att belysa och min förhoppning var att studien skulle leda till en relevant information.  Jag 

kontaktade därefter respektive avdelningar för att se om det fanns intresse att delta i min 

undersökning. När det fanns intresse att delta översände jag via mejl en informationsblankett 

om min undersökning samt intervjuteman. Detta för att handläggarna skulle ha möjlighet att 
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förbereda sig samt känna till vad undersökningen skulle handla om. Alla handläggare fick 

också innan varje intervju skriva under en blankett om samtycke till deltagande.  

 

Från början hade jag tänkt göra ca 6-7 intervjuer för att jag bedömde det som ett rimligt och 

genomförbart urval. Jag fick relativt snabbt klartecken från sex handläggare att de vill delta i 

min studie. Dock kunde den ena intervjun inte genomföras pga. att handläggaren inte hade 

möjlighet pga ett brådskande ärende, vid det aktuella tillfället. När jag hade intervjuat dessa 

fem handläggare kände jag att jag hade fått massvis med empiri och jag beslutade mig för att 

detta räckte för att besvara mina frågeställningar. Mitt urval är vad jag vill benämna ett 

”bekvämlighetsurval” då jag vänt mig till handläggare på de olika myndigheterna som ställde 

upp. Utifrån de ursprungliga kontakterna jag tog har även ett sk. snöbollsurval växt fram då de 

fick kollegor att vilja delta. Larsson (2005) och Grönmo (2006) skriver om denna form av 

urval som det handlar om när aktörerna föreslår andra aktörer.  Urvalet för dessa intervjuer 

fick gärna variera i form av ålder, erfarenhet, kön, utbildning men det var inte nödvändigt 

utan som jag resonerade så var det desto intressantare att se vilka olika aspekter som framkom 

vad gäller deras syn på mötet med klienter. Min tanke var alltså inte att generalisera resultatet 

då mitt material är för litet. Vid mina intervjuer var jag relativt öppen i mina frågor men 

utgick från vissa teman med utgångspunkt ur min studie. Vid genomförandet använde jag mig 

av en intervjuguide där jag alltså utgick från vissa teman och ställde frågor kring dessa. Jag 

gick tillväga så att jag inledde med bakgrundsfrågor och allmänna frågor för att senare i 

samtalet komma in på mer känsliga frågor om upplevelser kring klientmöten. Trattmetoden 

har på så sätt till viss del legat till grund för min tanke att genomföra undersökningen på detta 

vis.  

 

Jag valde medvetet att inte göra alla intervjuerna under en kort period utan spred ut dem under 

två veckor på olika dagar. I början kändes det lite nervöst men efterhand släppte det och jag 

kände mig mer trygg. Detta påverkade säkert min intervjuteknik och det gick bättre undan för 

undan. Samtliga intervjuer genomfördes på handläggarnas egna kontorsrum. Intervjutiden 

varierade mellan 75-90 minuter.  

 

Jag har även reflekterat kring det faktum att samtliga mina intervjuade handläggare i stort sett 

har varit mycket positiva i undersökningen och känt det meningsfullt att medverka. Det kan 

eventuellt vara så att de kände sig betydelsefulla och trygga med att ställa upp pga av 

urvalsmetoderna. Det som kanske har varit negativt är att urvalet kanske inte är representativt 



    14

med tanke på att de som har annorlunda upplevelser och reflektioner valt att inte delta i 

studien. Vid närmare eftertanke är det inte säkert att de hade ställt upp om jag hade gått 

tillväga på ett annat sätt för att få fram urvalet.  Jag vill också tillägga att det har varit mycket 

givande och intressant att få genomföra dessa intervjuer då handläggarna har visat upp ett 

härligt engagemang för sitt arbete med klienter. De har dessutom gjort sitt yttersta för att 

förmedla detta och det är jag mycket tacksam för. 

 

Reliabilitet och Validitet  
Reliabilitet handlar enligt Grönmo (2006) om att resultatet ska vara tillförlitligt. Med detta 

menas att om två undersökningar genomförs med samma metod ska det bli samma resultat. 

Jag har alltså genomfört en kvalitativ undersökning. Denna är enligt Grönmo (2006) mer 

exemplifierande än generaliserande. I mitt fall vill jag visa hur ett fåtal handläggare inom det 

sociala arbetet beskriver mötet med klienten och olika aspekter kring detta ämne. Jag menar 

att mitt resultat är pålitligt då en liknade undersökning troligen skulle ge ett liknande 

slutresultat.  

 

Validitet betyder materialets giltighet i förhållande till de problemställningar som ska ses 

närmare på skriver Grönmo (2006) som också skriver om ytvaliditet. Denna typ är 

okontroversiell och oproblematisk. Jag bedömer att validiteten i min studie som ganska bra 

och relevant då stora delar av de insamlade data på ett korrekt sätt avspelar intentionerna med 

studien.  

 

Etiska överväganden  
 

Vid min datainsamling gjorde jag alltså ett övervägande att inte intervjua klienter utan riktade 

istället in mig på handläggarna. En av anledningarna till detta är att jag anser att klienterna 

redan är tillräckligt utsatta. Under min praktikperiod på en organisation så tillfrågades 

naturligtvis samtliga klienter om jag som praktikant fick närvara vid deras möte med 

handläggaren. Inte en enda sa nej, men jag kände vid flera tillfällen att de var osäkra över att 

ha med en person till i rummet när de skulle öppna sig om ibland mycket allvarliga 

samtalsämnen. Trots att det vid vissa tillfällen istället som handläggaren uttryckte det 

lossnade för klienten så menar jag att klienterna känner sig tvingade att deltaga i dessa 

undersökningar pga. oro att inte vara tillmötesgående mot sin handläggare. Det jag menar är 
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att klienterna är i en beroendeställning till handläggarna och vågar därför inte neka. Vad gäller 

etiska överväganden i förhållande till informanterna (handläggarna) så har jag tagit hänsyn till 

de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2006) och Grönmo (2006) skriver om. 

Enkelt uttryckt så handlar dessa principer om krav på information och samtycke samt 

sekretess och nyttjandekrav. Jag uppfyllde dessa genom att informera om vad min uppsats 

skulle handla om och hur intervjun skulle genomföras redan vid telefonsamtalet. Vad gäller 

samtycke så fick samtliga handläggare först tillsänt en informationsblankett (se bilaga 1) där 

det stod att deras medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst. Innan intervjuerna 

genomfördes fick samtliga skriva under en samtyckesblankett (se bilaga 2). Sekretessen 

tillgodosåg jag genom att i blanketten tala om att all information skulle behandlas 

konfidentiellt och bara användas i min C-uppsats. Slutligen vad gäller nyttjandekravet så 

informerade jag i informationsblankett till handläggarna att materialet skulle bli en C-uppsats 

som kommer att diskuteras på ett examinationsseminarium vid Växjö Universitet samt att när 

uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras på Växjö Universitets hemsida. För att se 

mina intervjufrågor som de utformades till sist (se bilaga 3). 

 

 Angående etiska övervägande vid val av urval kan jag kommentera det faktum att alltså har 

gjort min praktik på en av två nämnda myndigheter. Detta kan naturligtvis påverka 

handläggarna i deras svar. Min bedömning är dock att detta inte har påverkat helheten av 

studien då jag har valt två avdelningar som använder mötet för att arbeta med olika problem 

hos klienterna och det intressanta är att se vilka aspekter av mötet som framkommit i empirin.  

 

Analysarbete 
 

Efter varje intervju hade genomförts skrev jag ner intervjun inom 2-3 dagar efter det aktuella 

tillfället. När jag hade alla intervjuerna klara läste jag noga igenom materialet och delade in 

detta efter olika teman. Jag delade in i olika kategorier och ämnesområden. Under arbetets 

gång med uppsatsen valde jag även att dela in empirin i olika undergrupper under dessa. När 

jag har bearbetat intervjuerna har jag använt mig av de olika temana. Det som jag har bedömt 

som centralt från intervjuerna har jag redovisat under dessa teman och sedan använt teorier 

och tidigare forskning för att analysera empirin.  
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Teoretiska perspektiv 
 

Enligt Grönmo (2006) används olika teoretiska traditioner synonymt med teoretiska 

perspektiv. En teoretisk tradition omfattar alltså en samling teorier. Det handlar om 

principiella föreställningar om samhällsmedlemmarnas eller samhällets karaktär som ger 

generella uppfattningar. Mitt är syfte är bla. att förstå vilka faktorer som har betydelse i mötet. 

Jag kommer att använda mig av förståelseteorier. Enligt Grönmo (2006) utgår dessa teorier 

från att handling och samspel kan ha olika mening för aktörer och även deras sammanhang 

kan variera. Då jag i mitt fall kommer att utgå från aktörernas egen förståelse och syn på 

saken, alltså deras tolkningar, menar jag att denna ansats ska fungera på ett bra sätt för att 

belysa min forskning. Ansatsen som Grönmo (2006) skriver om ger en större frihet att åt 

forskaren att tolka aktörernas syn på området. Vissa förståelseteorier ger utrymme för en stor 

förförståelse från forskarens sida. Denna förförståelse har jag fått från teori och främst praktik 

under socionomutbildningen, samt även från arbetslivserfarenhet som jag skaffat mig under 

studietiden.   

 

Kommunikationsteorin känns intressant och går att utgå från i vissa delar i analysen av 

resultatet. Payne (2002) skriver om metakommunikation som handlar om relationen mellan 

människor, mitt fall handläggare och klient. Rollteorin tas också upp av Payne (2002) och kan 

användas tillsammans med vissa delar kommunikationsteorin när en förståelse av sociala 

relationer ska nås. Ett tänkbart perspektiv som går att använda är maktperspektivet. Järvinen 

(2002) beskriver maktperspektivet som ett förståelseperspektiv till att det sociala arbetet som 

har flera sidor. Författaren talar om stöd, hjälp och neutral handläggning i relation till kontroll 

och makt.  

 

Kommunikationsteorin går långt tillbaka och är i grunden från en långvarig och noggrann 

forskningstradition. Kommunikationsteorin har två huvudinriktningar. Den första ser 

kommunikation som en process, där en person påverkar andras handlingar eller känslor enligt 

Fiske (2003). Den andra inriktningen bygger på texter och meddelandens betydelse och 

användning. Eftersom processkolan har starkast koppling till psykologi och sociologi är 

främst den inriktningen som ligger till grund för min studie. I kommunikationsprocessen 

enligt Nilsson & Waldemarsson (2007) tar man fasta på det sociala sammanhang där utbytet 

av meddelande sker. Det tas hänsyn till vem som sänder budskapet, vems som tar emot det 
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och vad budskapet innehåller. Sådant som roller, situation, självbild och tolkningar har också 

stor betydelse. 

 

 Payne (2002) använder sig av Nelsens tankar när han skriver att kommunikationsteorin kan 

vara en koppling som går att använda mellan flera olika teorier i det sociala arbetet. Den 

mesta kommunikationen bildar ett mönster. Det handlar om att människor helt enkelt blir 

vana att kommunicera med de personer de träffar i sin vardag på olika sätt. Det jag vill säga 

med denna genomgång är att jag kommer, att använda olika teorier och plocka delar ur dessa 

som jag anser är till relevans för analys av mitt resultat.  

 

Angående den socialpsykologiska rollteorin som är tänkt att förklara människors handlande 

utifrån de roller som de tar. Den har också sitt fokus på samspel mellan människor enligt 

Payne (2002). Den socialpsykologiska rollteorins viktiga begrepp enligt Nilsson (1996) är 

förutom rollen även status, rollkrav och rollkonflikt. Rollen är alltså summan av de 

förväntningar som riktas mot en person i en viss situation. Det kan även syfta på ett beteende 

som sätts i samband med en viss position i social struktur. Roller är kopplade till regler och 

normer. Dessa skiljs åt i olika dimensioner som makt, prestige och status. 

 

Nilsson (1996) behandlar även rollkonflikten som handlar om att rollen inrymmer 

förväntningar som står mot varandra. Rollosäkerhet enligt rollteorin så som Payne (2002) 

beskriver det uppstår när vi är osäkra på vad en roll kräver av oss.  

 

Resultat 

Om klientmötet – bakgrund 
 
Av de handläggare som har deltagit i min studie har det funnits både kvinnor och män. 

Åldrarna har varierat från 26-60 år. Informanterna har innehaft sina tjänster i allt från 1 till 32 

år. De flesta har socionomexamen men vissa har annan snarlik utbildning. Tidigare 

erfarenheter varierar men flertalet har sysslat med något helt annat innan de valde denna 

inriktning. 

 

Handläggarna kommer från Frivården inom Kriminalvården och Missbruksenheten inom 

socialtjänsten. De har ansvar för ungefär 25-30 klienter var. Frivårdsinspektörerna har fler 
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utredningar på gång samtidigt, medan socialsekreterarna har utredningar som är betydligt mer 

omfattande. Många av klienterna är aktiva inom både Frivården och Missbruksvården 

samtidigt. 

 

Mötesfrekvensen skiljer sig åt något mellan de två myndigheterna. Min undersökning visar att 

socialsekreterarna möter sina klienter oftare än frivårdsinspektörerna. Detta beror på att de 

som är klienter hos kriminalvården som regel har lekmannaövervakare. Det innebär att denne 

istället har kontakt med frivårdsinspektören. Resultatet av undersökningen visar att det 

varierar hos alla intervjuade handläggare hur ofta man möter sina klienter.  

 

” Om det är lugnt är det mer sällan. Vissa träffar jag nästan dagligen eller har åtminstone 

kontakt med via sms eller mejl”. Det beror alltså på vilken aktuell situation klienten befinner 

sig i. 

 

 Hur många klienter som handläggarna träffar per dag varierar också. Det handlar om en 

spännvidd från 1-5 klienter beroende på handläggare och arbetssituation.  

 

Mötenas syften 

Angående handläggarnas syften med mötena är de olika från fall till fall.  

 

”Vissa möten är av härbärgerande och stödjande karaktär. Jag menar att här sker ett 
övertagande och jag lyfter ångesten från klienten. Dessa möten är ångestladdade och klienten 
behöver hjälp med att strukturera sina tankar, alltså prata av sig sina tankar.” 
 

”Mitt syfte med ett vanligt möte är att följa upp klienten och se vad som hänt sen senast. Jag 
tar reda på och dokumenterar alla förändringar i klientens situation.” 
 

”Att möta klienten här och nu. Ex Ibland kan det vara kaotiskt och då får man ta i det först 
och därefter följa upp planeringen. Ibland har vi mötet på stan och tar en fika som en liten 
belöning.” 
 

”Klienter kan vara aktuella för olika former av stöd hos oss. Det kan handla om uppföljning 
av behandlingsplaner, stödsamtal. Syftena kan vara tex. placering i dagverksamhet eller i 
öppenvård.” 
 

”Första träffen handlar mest om bakgrunden. Om hur det kommer sig att de hamnat i den här 
situationen. Vad har hänt sen situationen inträffade.” 
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Syftena varierar men vissa saker känns igen i de flesta intervjuer. Handläggarna uppdaterar 

sig i klientens situation genom att ta reda på vad som hänt sen senast. Gemensamma mål sätts 

upp. Eventuell behandling planeras tillsammans. Alla handläggare genomför senare en 

uppföljning av hur det gått för klienten. 

 

Informanterna beskriver på det ena myndigheten att klienterna ska hålla sig borta från 

missbruk och den vid den andra myndigheten är syftet att klienten inte ska återfalla i brott. 

Det förefaller som om detta är syftet med samtalen. Mötenas syften varierar alltså beroende 

vilken situation klienten befinner sig i. Allmänna syften och mål finns naturligtvis från de 

båda myndigheterna men det är inte alltid så enkelt i mötet att utgå från dem utan ibland får 

säkerligen handläggarna improvisera. 

 

Mötets ramar 

Handläggarna talar även om regler och rutiner och möjligheten till frihet i mötet med 

klienterna. Här ges inte en samlad bild utan vissa känner sig styrda medan andra tycker att de 

får möjlighet att vara flexibla och har tillräckligt med utrymme.  

 

”Man måste ha regler att följa det är nödvändigt. Jag har hittat min roll och tycker att jag 
har utrymme nog.” 
 

”Jag känner mig lite styrd. Ofta tar jag mig för mycket frihet och detta ogillas. Ibland händer 
att jag hoppar över möten med kollegor.” 
 

”Känner det inte så utan tycker att det är flexibelt. Jag kan bestämma och styra själv. Oftast 
finns det en möjlighet att köra den vägen man vill. Lagstiftningen måste beaktas, den måste 
vara med.” 
 

”Rutiner är bra, bra med arbetsrutiner. Det får inte vara för stelbent. Får inte bli rigid så att 
man inte kan ändra på regler. Tycker att jag har en frihet i det stora hela.” 
 

”Vissa klienter skulle man inte behöva vara så involverad i som man är om man inte måste 
vara det. Jag tycker att det blir för mycket dokumentation.” 
 

Inför klientmötet 
 
Förberedelser 
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Handläggarna förbereder sig på lite olika sätt inför ett möte. Undersökningen visar att alla 

satsar på att vara mentalt förberedda.   

 

”Inför första mötet läser jag utredningen och eventuell akt samt frågar tidigare handläggare. 
Det gäller att lyssna och gå efter de förutsättningar som finns. ” 
 

”Jag gör inga större förberedelser. Givetvis går jag mentalt igenom klienten innan mötet.” 
 

”I början vill jag inte läsa på en massa i akterna om klienterna utan vill istället först skaffa 
mig en egen bild av människan. ” 
 

”Min ambition är alltid att vara förberedd inför möten. ” 
 

Tillvägagångssätt/Arbetsmetod 

 

Tillvägagångssättet i ett möte skiljer sig en del från handläggare till handläggare. 

Arbetsmetoder och strategier varierar också från handläggare till handläggare. Oftast är det 

klientens förutsättningar och behov som styr.  

 

”Jag är väldigt öppen och ärlig mot klienterna och försöker bädda in en gränssättning i 
samtalet.” 
 

”För mig handlar det om att lyssna på klienterna. Jag har ambitionen att använda 
motiverande frågor, alltså öppna frågor.” 
 

”Jag tar reda på vad klienterna har för behov och försöker tillgodose dessa genom vad jag 
kan göra för att hjälpa till med tex kontakt med psykiatrin, körkortsfrågor, samt kontakt med 
andra myndigheter.” 
 

”Tar hänsyn till vilka förutsättningar klienten har i ett samhällsperspektiv. Vissa har ett 
större behov om de inte har något nätverk.” 
 

Erfarenhetens betydelse 

 Handläggarna är i stort sett eniga om att känslorna inför ett möte var annorlunda när de var 

nya i tjänsten eller inom det sociala arbetet. Alla känner sig idag tryggare och bättre på att få 

fram rätt information snabbare i samtalet. 

 

”Det var annorlunda när jag var ny. Som ny var jag osäker på mig själv och undrade hur jag 
skulle bete mig.” 
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”Mer nervös först, säkrare nu. Nyligen börjat hålla i ett nytt program. Det är viktigt att vara 
förberedd. Oavsett möte är det människor i underläge, de står åtalade/är dömda.” 
 

”Det är stor skillnad. Jag är mycket lugnare nu och kan sortera på ett bättre sätt. Det man 
gick igång på i början och då ledde till att man fokuserade på fel saker är istället idag att 
man hittar det som är väsentligt och viktigt på ett tydligare sätt.” 
 

Dock finns nackdelar också med att har varit med ett tag. 

 

” En nackdel är att man kan bli hemmablind och luttrad och då kan viljan lägga sig lite 
ibland.” 
 

Yttre faktorer  
 

Hembesök 

Hembesöket förändrar förutsättningarna. Det är samtliga handläggare som har deltagit i min 

undersökning eniga om.  

 

”Det blir en annan typ av möte och det blir inte myndighetsstämpeln på det. Jag menar att 
mötet blir mer jämbördigt och mer avslappnat när klienten har hemmaplan.” 
 

”Hela situationen förändras och sättet att vara. Jag är gäst i klientens hem som tjänsteman. 
Detta leder till en mer jämlik känsla. Jag försöker att framhålla den jämlika situationen.” 
 

”Mötet blir mer naturligt och jag får reda på mer information.” 
 

Flera av de tillfrågande handläggarna upplever inte hembesök som uteslutande positivt utan 

även vissa negativa erfarenheter framkommer. 

 

”Oftast är det positivt med hembesök men ibland kan det vara negativt. Ibland har jag 
hamnat i negativa situationer då maktbalansen tippar över.” 
 

”Ibland kan det bli rörigt och stökigt. Vissa tillfällen kan det vistas andra människor i 
lägenheten.” 
 

Miljön 
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Angående andra yttre faktorer som i samband med mötet framkom en del motsatta aspekter. 

Myndigheterna skiljer sig åt vad gäller lokaler för klientmöten. På en myndighet tar 

handläggarna emot på sina arbetsrum medan den andra myndighetens handläggare tar emot i 

en speciell besöksavdelning.  

 

”Lokalen har inte så stor betydelse. Stress får inte påverka nästa möte, alltså tiden talar jag 
om. Man skjuter undan det privata, det blir man allt duktigare på.” 
 

”Yttre faktorer som lokaler och lås på dörrarna tror jag för många klienter är en form av  
säkerhet och trygghet.” 
 

En handläggare berättar vad klienten sa: 

”Jävla kameror, portlås och stål och annat. Tydligen påminde detta honom om anstalten.”  
 

”Jag försöker att klä mig på ett visst sätt inför möten med kvinnor och jag vill utstråla en 
större mammighet.” 
 

Tidsbristen förs också på tal av merparten av handläggarna. De är relativt eniga att det fanns 

mer tid till förfogande förut än idag. Vissa ser även fördelar och förbättringar i sitt arbetssätt 

gentemot förut.  

 

”Jag hade kunnat förbereda mig mer innan mötet om tiden fanns.” 
 

”Det finns idag mindre till förberedelser än förr. Man kunde läsa in mer om klienten. 
Samtidigt är man bättre strukturerad i mötet idag.” 
 

”Det är svårt att få till det när man jobbar med människor med missbruk som ofta är 
tidskrävande.” 
 

Strategier och klientrelationer  
Strategier 

Handläggarna har lite olika upplägg inför mötet och arbetar lite olika med strategier för att nå 

resultat i sitt arbete.  

 

”Först en tillbakablick och sen till nuläget för att hitta problemen.” 
 

”Min strategi är att bygga upp en samtalsatmosfär genom att samtala lugnt om något annat 
ämne genom artighetsfraser i några minuter.” 
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”Viktigt att ge struktur om vad samtalet ska handla om. Det gäller att ta en sak i taget.” 
 

”Jag lägger fokus på ett salutogent förhållningssätt. Jag utforskar problemet och gör en 
positiv omformulering. För vissa klienter kan ett kaosartat och ångestfyllt beteende vara ett 
frihetstecken. Därför försöker jag normalisera det som går.” 
 

Klientrelationer 

Klientrelationerna ser lite olika ut från fall till fall. Det varierar enligt handläggarna som ändå 

har relativt lika sätt att bygga upp relationer för att på så sätt skapa en bra stämning i mötet.  

 

”Det gäller att hitta rätt läge mellan distans och närhet och om detta ska gå måste man 
släppa in klienten. Det är hela tiden en balansgång.” 
 

”Vissa släpper man in och vissa håller man tydligare distans till.” 

 

”Jag har en väldigt nära relation till många av mina klienter. Jag kan som exempel nämna att 
jag vid min första jul vid som anställd gav några klienter en god jul kram. Efter detta så är 
det vissa som alltid är tvungna att få en kram efter mötet.” 
 

”Vissa får man tassa på tå för. Gäller att inte kränka folk och ta dem här och nu så 
åstadkommer man en bra relation. Man når sakta och säkert dit man vill.” 
 

”Det är dock inte alltid en god relation men det gäller att göra det som är rätt.” 

 

”Genom ärlighet och öppenhet. Jag kör med öppna kort och ställer samma krav tillbaka.” 

 

”Jag försöker vara rak och tydlig. Klienterna ska ej bli förvånade när man tar beslut.” 

 

Första mötet 

Vanliga känslor hos handläggarna inför första mötet är nyfikenhet, spänning. De flesta anser 

att första mötet är av största vikt. Det måste bli bra för att klientarbetet ska gå framåt.  

 

”Jag ser det första mötet som spännande. Jag är nyfiken och undrar vad det är för en 
människa jag kommer att möta. Nya möten lockar alltid fram något nytt hos mig själv.” 
 

”Jag är nyfiken på klienten. Det är intressant att få ett ansikte till det man läst om personen.” 
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”Det kräver mer förberedelse. Jag försöker få till ett bra möte. Det är inte lika avslappnat, vi 
känner ju inte varandra. Jag tycker första mötet är viktigt.” 
 

Klienterna har enligt handläggarna inte några direkta föreställningar i början om hur deras 

relation med myndigheten kommer att se ut. Efter ett tag brukar de dock börja delta aktivt vid 

samtalen. 

 

”Många klienter är försvarsinställda i mötet och är oroliga för pekpinnar.” 

 

”De flesta är lite nervösa i början om de är nya som klienter. Många är tysta och vill få 
information om saker och ting.  Efter ett tag förändras förutsättningarna.” 
 

”Första och andra mötet med en ny klient är mer allmänna handlar om att informera om 
verkställigheten. En bit in i skyddstillsynen märker jag som handläggare vad klienten vill 
uppnå och då förändras förutsättningarna lite.” 
 

”Från början vet inte klienten någonting oftast. De är nervösa och respektfulla för 
myndigheten. De är osäkra då de inte vet riktigt vad det handlar om.” 
 

Under mötet 
Alternativa lösningar 

I min undersökning framkommer att handläggarna erbjuder klienterna olika alternativa 

lösningar på deras problem.  

 

”Klienten har oftast en tanke. Det som kommer från klienten kan oftast vara tecken på 
motivation. De kommer med förslag på alternativa placeringar. Det känns väl inte ok att 
skicka klienten på behandling för ca 300 000-800 000 kr om denne inte vill och är 
motiverad.”  
 

”Jag ser det som ett samspel mellan parterna. Man kommer fram till saker gemensamt. Det 
handlar om frivillighet och motivation för behandling och öppenvård förutom LVM.” 
 

Min undersökning visar att de flesta handläggarna har ett litet annorlunda förhållningssätt till 

kvinnliga jämfört med manliga klienter.  

 

”Jag gör säkert omedvetet en skillnad på vilken framtoning man har. De har olika 
förutsättningar.” 
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”Jag har samma tillvägagångssätt mot bägge könen tror jag. Kanske har jag ett något 
mjukare förhållningssätt i kontakten med kvinnliga klienter.” 
 

”Det är inte annorlunda egentligen. Ambitionen är åtminstone inte att jag ska lägga upp 
samtalet annorlunda.” 
 

Självkännedom och personlig mognad talas det mycket om i dagens sociala arbete och detta 

är viktigt anser alla mina utvalda handläggare. Handläggarnas erfarenhet är naturligtvis viktig 

i sammanhanget men även klienternas erfarenhet av dessa situationer påverkar mötet visar 

mitt resultat.  

 

”Extremt viktigt. Det gäller att man är trygg i sig själv. Är man osäker och inte kan jobbet 
märks detta direkt. Alltså att känna vad man är bra respektive dålig på. När klienterna känner 
sig trygga  ger de mer information. De är duktiga på att läsa av handläggare.” 
 

”Är en viktig bit i detta yrke med möten med en viss kontroll via myndighetsutövningen. Man 
ska inte komma in i yrket som 20-åring. Då kan det bli bekymmer. Många vill rädda världen 
med det är inte så enkelt….” 
 

”Jätteviktigt. Det gäller att ha en uppfattning om vad just du väcker hos andra människor. 
Många klienter kan ha varit med fruktansvärda händelser. Tex Våldtäkt, många placeringar. 
Många har helt enkelt farit illa många gånger. Klienterna känner direkt när du inte håller 
måttet eller inte klarar av situationen. Det gäller i sådana lägen att kunna ta till sig deras 
reaktion.” 
 

Goda möten och dåliga möten 
 
Angående vad som kännetecknar bra och dåliga möten och vad dessa betyder så är inte 

handläggarna speciellt intresserade av detta utan talar mer om hur man ska följa upp dem 

framöver i klientkontakten. Merparten av mina intervjuoffer fokuserar på att rätta till de 

dåliga mötena som kan förstöra relationen mellan handläggare och klient, eller i värsta fall 

relationen mellan hela myndigheten och klienten. 

 

”Det som jag anser är viktigt är att ta hand om de dåliga mötena. Det är viktigt att följa upp 
dessa, detta kan vara avgörande för många års samarbete.” 
 

”Ett dåligt möte är som en utfrågning av klienten. Vid ett bra möte känner man att man kan 
åstadkomma något i samtalet.” 
 

”När ett möte blir dåligt bestämmer jag en ny tid oftast nästa vecka.” 
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”Dåliga möten är när klienten inte säger något/vill inte öppna sig alls. Finns möten där man 
känner att man inte når ända fram.” 
 

Bra möten 

Handläggarna talar också om bra möten. Det märks hur mycket dessa betyder i arbetet. Dessa 

positiva samtal som har förts under ett sådant möte är viktiga för handläggarna.  

 

”Vid ett bra möte känner man att man kan åstadkomma något i samtalet. Det väcker nya 
tankar hos klienten. Man känner att man kommer framåt.” 
 

”I ett bra möte är båda parter nöjda. Alla känner att det har gett något och vi har kommit 
fram till en lösning.” 
 

”Vid ett bra möte känner klienterna sig komfortabla. Många har blivit svikna och behöver bli 
bekräftade och trygga. De behöver någon som kan hjälpa dem, någon som kan stå upp för 
dem.” 
 

”Det är viktigt att följa upp även när det fungerar bra och ge lite dunk i ryggen.” 

 

Hjälp och stöd 
Möjligheter 

Handläggarna känner att de till stor del kan påverka den hjälp som de har att erbjuda 

klienterna.  

 

”Jag kan påverka hjälpens utformning i form av olika förslag i utredningen. Ibland kan vi 
samarbeta med andra myndigheter och utforma olika lösningar.” 
 

”Jag har en stor påverkan. Jag är som ett nav för klienten för att kunna få till stånd olika 
insatser som institution, insatser från psykiatrin, öppenvård, behandling, sysselsättning.” 
 

”Jag upplever att jag kan påverka väldigt mycket faktiskt. Det som ibland sätter stopp är 
ekonomin.” 
 

Kontroll och makt 
 

Handläggarna är splittrade i frågor angående makt och kontroll. Vissa vill tona ner makten.  

Alla är dock mycket medvetna om att de besitter en makt i den position de arbetar.   
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”Jag vill istället för ordet makt använda ordet inflytande. Vi har en ganska stor makt över 
enskilda klienter. Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt och förståelse. Som 
handläggare har vi en stor makt vid utredningsstadiet då vi föreslår föreskrifter och 
påföljder. ” 
 

”Vid enskilda samtal försöker jag tona ner makt och kontroll. Jag vill ha ett samarbete. 
Klienten ska vara delaktig. Det gör vi till viss del, det går inte att komma ifrån. Vi måste 
hantera den på rätt sätt och ej missbruka den. Myndighetsutövning är en form av 
maktposition. Det är viktigt att sköta det ansvaret. Det slår till när det handlar om tvång som 
det yttersta läget. ” 
 

”Jag anser att man kan tala om två sidor och dessa är en maktsida och en omsorgssida.” 

 

”Kontrollen kan vara ett stöd och behöver inte innebära något negativt. Den är liksom 
inbyggd.” 
 

Kontrollens betydelse 

Handläggarna anser att dessa två aspekter (stöd och kontroll) står i relation till varandra. De 

uttrycker sig lite inte riktigt likadant men är i stora drag eniga i detta ämne. 

 

”Vill kalla detta för växelvis samverkan för att med stöd får klienten en känsla av att man är 
med och med kontrollen visar du klienten att denne har en skyldighet att som göra så. Jag vill 
säga att vi utövar ett stöd genom att kontrollera. Stödet utgörs alltså av kontrollen.” 
 

”Kontroll kan vara ett stöd och hjälp för klienten. Det är bra för vissa att någon har koll på 
dem. Dessa aspekter är för mig tätt förknippade med varandra.” 
 

”De står inte i kontrast till varandra. En del av klienterna behöver kontrollfunktionen. De får 
stöd och hjälp genom det. De får en trygghet i kontrollen.” 
 

”Jag menar att dessa går hand i hand. De har en väldigt nära kontakt med varandra.” 

 

Efter klientmötet 
 
Känslor 

Enligt handläggarna är det vanligt att det uppstår olika känslor efter möten. Vilka känslor som 

dyker upp beror på vad för typ av möte handläggaren just har genomfört. Känslorna varierar 

förstås beroende på mötets karaktär.  
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”Jag har olika känslor efter möten. Ofta ger möten upphov till mycket funderingar hos mig. 
Det är roligt när det lyckas och då känns det jättebra efter ett möte.” 
 

”Efter ett positivt, roligt  samtal kan jag bli rofylld.” 

 

Själva bearbetningen av svåra möten går till ungefär likadant hos alla handläggarna. De tillhör 

olika arbetslag eller team som har träffar och där kan svåra ärenden kan tas upp. De flesta 

handläggarna har en kollega som de talar med vid behov. Tillgången till extern handledning 

varierar en del.   

 

Analys och diskussion 
 

Efter att resultatet är presenterat ska jag nu gå vidare med analys och diskussion med 

utgångspunkt från de teoretiska perspektiv som är valda, kommunikationsteori och rollteori. 

Jag kommer först att närmare belysa mötet som ett verktyg för förändring och därefter gå 

vidare under andra viktiga punkter. 

 

Mötet som ett verktyg för förändring 

Informanterna berättar om olika syften att använda i mötet. Några nämner att mötet kan 

användas i stödjande karaktär och en handläggare talar om att vissa möten är härbärgerande. 

Vanliga syften är också att följa upp vad som hänt sen senast och på så sätt se hur olika 

behandlingsplaner har fungerat. 

 

Nilsson & Waldemarsson (2007) uppger att det professionella samtalet är ett verktyg för att 

uppnå mål. Detta genom att ge stöd och hantera klienternas problem. Även formulera 

målsättningar för klienter och dra upp riktlinjer. Basen i det sociala arbetet utgörs av möten 

enligt Bergmark & Lundström (2000). De skriver också att syftet med mötet är att skapa 

insikt i en process av förändring. Detta är liknade reflektioner som framkommer i min 

undersökning. 

 

Detta är alltså handläggarnas berättelse. Det förefaller som om de betraktar mötet som ett 

verktyg för förändring. Studien täcker emellertid inte klienternas perspektiv. Jag har inte tagit 

reda på om klienter tycker att handläggarmöten är ett effektivt verktyg för förändring av sina 
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liv. Jag nöjer mig här med handläggarperspektivet – på basis av de avgränsningar som 

redogörs för i kapitlet om metod – men ställer mig samtidigt frågan hur en klient hade sett på 

saken. Är möten med en handläggare ett effektivt verktyg för förändring, och hur ska i så fall 

dessa möten gå till? 

 

Nilsson & Waldemarsson (2007) beskriver härbärgerande som att handläggaren håller i det 

svåra i en stund och sedan lämnar över det mer hanterligt för klienten. ”Man låter apan hoppa 

över och sätta sig på ens egen axel” Nilsson & Waldemarsson (2007). Handläggaren ska 

alltså inte ta över problemet. 

 

Regler och byråkrati kontra handläggarens frihet 

Informanternas upplevelser kring regler och frihet skiljer sig åt. Vissa anser att regler och 

rutiner är bra och nödvändiga. Någon känner sig styrd men på det stora hela anser de flesta att 

de har en stor frihet i sitt arbete. 

 

Handläggarna i mitt urval ger en lite annan bild än den som litteraturen visar. Kullberg (1994) 

hänvisar till Marklunds undersökning och skriver att det sociala arbetet är splittrat av 

krångliga regler och byråkrati. Litteraturen skiljer sig alltså från min undersökning som 

istället visar att en större frihet och känsla av att inte vara styrd finns hos handläggarna. Då 

mitt urval är endast fem handläggare går det inte att dra några stora slutsatser av detta men det 

är ändå intressant att urskilja en skillnad. I litteraturen målas det sociala arbetet ofta upp som 

alltför regelstyrt. Här finns fem individer som inte tycks lida av detta i sitt arbete enligt vad de 

uppger i mitt underlag. Är detta slumpen eller kan man här identifiera en nisch – 

missbruksområdet inom socialtjänsten samt frivården – där friare villkor råder? 

 

Förändring av klientrelationen? 

Mina informanter är i stort sett eniga om vikten av att stora förändringar kan ha skett i 

klientens situation sedan sist de hade kontakt. 

 

Enligt kommunikationsteorin är det viktigt att tänka på att om man som handläggare sitter i en 

maktposition är det lätt att ta för givet att relationen inte förändras vilket Nilsson & 

Waldemarsson (2007) skriver om. Min empiri visar alltså istället på motsatsen då handledarna 

väger systematiskt in att stora förändringar kan ha skett i klientens liv sedan förra mötet. Jag 

tolkar detta som ett råd till handläggare inom det sociala arbetet men kan ändå inte låta bli att 
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vara kritisk mot kommunikationsteorin som Nilsson & Waldemarsson använder i detta fall. 

Det känns också lite förundrande att läsa att det är lätt att ta för givet att klientrelationen inte 

förändras. Min egen erfarenhet av klientsamtal är att det kan hända mycket under en kort tid i 

klientens liv och detta påverkar naturligtvis relationen.  

 

Intressant faktum att handläggarna ända har så olika sätt att förbereda sig inför mötet. Det 

finns en stor spännvidd. Vissa vill vara pålästa inför en ny klient och vissa vill inte veta något 

för att inte ha förutfattade meningar. Kan väl diskuteras vilket alternativ som är bäst? Det som 

en handläggare går miste om då är goda råd och tips samtidigt som de slipper oväsentliga 

fakta i ärendet. Här får handläggarna helt enkelt göra en avvägning.   

 

Professionellt förhållningssätt 

Eftersom klientmötet förefaller vara en viktig del av informanternas arbete med att få 

klienterna att avstå från brott eller droger, är det viktigt att se vilken strategi handläggarna 

använder i sina klientmöten. Flera informanter betonar det professionella förhållningssättet 

som en del av sin strategi att uppnå mål med klienten. De nämner vikten att mogna som 

handläggare, att ha erfarenhet, att vara ärlig, att bygga upp en samtalsatmosfär, att hitta rätt 

läge mellan distans och närhet och att ha en uppfattning om vad du väcker hos andra 

människor. Att självkännedom är av största vikt syns tydligt i min empiri. Utan det 

professionella förhållningssättet kan de inte bygga den relation med klienten som krävs för att 

nå resultat.  

 

Aktivt lyssnande innebär enligt Nilsson & Waldemarsson (2007) att skapa en mental karta. 

Då söker handläggaren efter en röd tråd i klientens berättelse och viktiga teman. 

Handläggaren är även observant på oklara punkter och sina egna reaktioner. Jag ser tydliga 

spår av detta förhållningssätt i mina informanters svar 

 

Här talas det om vikten av öppenhet, ärlighet mot klienterna. Att lyssna på klienterna känns 

för mig självklart för att reda ut deras behov. Det intressant är reflektionen om att ha förmåga 

att sätta gränser också. Detta är kanske möjlighet just genom den öppna och ärliga relationen 

handläggaren har byggt upp tillsammans med klienten.  

 

En osäkerhet hos ny handläggare kan enligt den socialpsykologiska rollteorin uppstå om 

handläggaren inte är klar över vad dennes roll egentligen går ut på vilket Payne (2002) tar 
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upp. Ett professionellt förhållningssätt kräver att man skiljer på sina personliga attityder och 

den professionella rollen. Innan man är van kan handläggaren känna rollambiguitet 

(rollosäkerhet). Detta kan vara förklaringen till den osäkerhet som informanterna kände i 

början av sin yrkesroll. Jag menar att handläggarna var kanske inte medvetna i början om vad 

som krävdes av dem och kände då som Payne (2002) skriver, en osäkerhet sin nya roll. En 

annan tänkbar orsak kan vara det som Nilsson (1996) skriver om, att när det i rollen ryms 

förväntningar som står mot varandra kan vi istället tala om en rollkonflikt.  

 

Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) riktar in sig på hur vi själva fungerar och 

känner till våra drag av personligheten. Självkännedom gör oss tryggare och detta är alltså 

helt i linje med mina valda handläggares upplevelser av mötet och yrket i stort. Författarna 

skriver även om våra tidigare erfarenheter. Ju mer erfarenhet en handläggare desto mer 

påverkas mötet. Det är viktigt att känna sig själv. Nilsson & Waldemarsson (2007) menar att 

detta ger en ökad form av förståelse för andra. Detta kopplar jag till diskussionen om 

rollosäkerhet och rollkonflikt och menar att dessa naturligtvis minskar om självkännedom och 

mognad ökar hos handläggarna under tiden i deras yrkesutövning. Det krävs med andra ord 

inte bara en utbildning och praktik utan för att nå en högre självkännedom och mognad krävs 

även erfarenhet. 

 

Yttre faktorer 

Informanterna diskuterar olika yttre faktorer som lokaler, lås, klädsel och tid. Miljön i form av 

lokalerna ses av handläggarna som en trygghet för klienterna. Hembesöket är dock den faktor 

som de talar mest om. Det benämns oftast som ett positivt möte men ibland som negativt.   

 

Skau (2007) skriver om hembesöket men är inne på en annan linje än vad min empiri visar. 

Författaren anser att stämningen blir annorlunda men menar att mötet ändå är på 

hjälpapparatens premisser. I min empiri framträder en annan betydligt positivare bild, 

nämligen att dessa möten oftast ger betydligt mer än möten på myndigheterna. Både 

litteraturen och mina informanter har rätt anser jag. Handläggare upplever alltså hembesök 

som positiva men jag frågar mig om detta eventuellt kan överskugga det negativa som 

rimligen bör finnas i dessa möten.  

 

Handläggarna glömmer enligt Skau (2007) bort att även hembesök är fyllda av konflikter och 

menar att handläggarna feltolkar klienternas reaktioner. Jag menar med vägledning av 
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litteraturen att om handläggare inom det sociala arbetet inte är medvetna om riskerna med 

hembesök finns det en fara att dessa möten leder till en felaktig information som kan var svår 

att tolka.  

 

Om vi alltså vänder på resonemanget bör detta innebära att när förhållandet mellan parterna 

blir jämlikare är det inte alltid av godo. I vissa fall kan inte klienterna handskas med den 

förändrade situationen och samtidigt kan problem uppstå även för handläggaren. 

 

Enligt Billquist (1999) kan lokalerna ha en stor negativ inverkan på klienterna och 

handläggarna får arbeta mycket med att ta bort den maktspeglande struktur som finns i miljön 

och myndigheten.  

 

I likhet med en av mina informanter menar Nilsson & Waldemarsson (2007) att våra kläder 

rymmer ett budskap. Informanten använder olika kläder i olika situationer med klienter för att 

påverka på ett positivt sätt.  

 

Det syns en skillnad i Billquists avhandling och min undersökning. Jag menar att mina 

handläggare har lite annorlunda reflektioner. De ser inte de yttre faktorerna på riktigt samma 

sätt. Tre av handläggarna i min undersökning ser istället miljön som en säkerhet och trygghet 

för klienterna och detta tycker jag är intressant. Billquist (1999) gör i sin avhandling gällande 

att de låsta dörrarna står för underordning och kontroll. Om vi istället utgår från mina 

informanter så anser de alltså att denna miljö är en trygghet för klienterna. Jag menar att detta 

är ett tecken på den ojämlika relationen som Järvinen (2002) skriver om. Med detta vill jag 

påstå att mina informanter inte förefaller reflektera över att miljön kan förstärka 

maktstrukturer, vilket på så sätt förstärker den redan ojämlika situationen.  

 

Att empirin visar att handläggarna har en upplevelse av att tiden till förfogande har minskat 

ligger väl i linje med samhället i övrigt. Olika besparingar och effektiviseringar har föranlett 

en alltmer stressad vardag för de som arbetar med människor. Även Billquist har liknade 

reflektioner i sin avhandling och jag kan inte annat än instämma men har ändå en förhoppning 

om att de styrande ska skapa mer arbetstillfällen inom det sociala arbetet för att kunna 

tillgodose behovet av hjälp på ett ännu bättre sätt. 
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Att ekonomin nämns som en begränsning är alltså inte direkt förvånande. Troligen är detta 

något som tas stor hänsyn till när olika behandlingar ska planeras. I övrigt är det 

tillfredsställande och glädjande att empirin visar att mina valda handläggare överlag känner 

att de har stora möjligheter att påverka den hjälp som de kan erbjuda 

 

Makt 

I min empiri talar informanterna om att hitta en bra samtalsatomsfär och att ge struktur i 

samtalet i klientmötet. Synsättet vad gäller makten i det sociala arbetet varierar. 

Informanterna är medvetna om att de besitter makt i sitt arbete. Vissa talar i termer av 

inflytande och respekt och förståelse istället. Vissa handläggare vill tona ner makten och talar 

om betydelsen av att hantera den på rätt sätt. I empirin syns tydligt att flertalet av 

informanterna anser att stöd och kontroll är mycket tätt förknippade med varandra. 

 

Enligt det kommunikationsteoretiska perspektivet finns enligt Nilsson & Waldemarsson 

(2007) vissa regler i ett samtal. I dessa möten i min empiri är det handläggarna som härskar 

över reglerna för samtalet, dvs vem som ska tala och vem som ska leda samtalet. 

Kommunikationsteorin tar vidare upp hur inledning och avslutning går till i ett samtal. Detta 

är i likhet med mina informanters sätt att ge struktur i samtalet genom att ha en röd tråd 

genom hela samtalet med inledningen och avslutningen ofta väl genomtänkta.  

Angående konsten att börja lugnt och stilla i ett samtal skriver Hyden (2001) att handläggare 

inom det sociala arbetet ska vara artiga och samtala med klienten några minuter innan allvaret 

börjar. Detta känns igen i mina intervjuer som en självklar början på samtalet.  

 

Enligt Skau (2007) talar en del handläggare om att försöka dölja maktaspekten. Jag menar att 

det inte är en bra lösning att alltid försöka dölja makten helt däremot att göra som flera av 

mina valda handläggare. De tonar ner den. Detta tror jag är en mer realistisk lösning i vissa 

möten. När det är läge för det ena eller det andra måste givetvis handläggaren känna av från 

fall till fall. Det jag menar med att tona ner makten istället för att dölja den handlar helt enkelt 

om hur handläggare ser på makten och på vilket sätt de är medvetna om den.  I övrigt kan jag 

bli frustrerad över diskussionen kring makt och kontroll. Nästan dagligen nämns det i media 

hur farligt och fult det är att ha makt att kontrollera någon. Skau (2006) nämner exempelvis 

att makt har en negativ laddning. Jag menar att min undersökning visar på ett tydligt sätt att 

kontroll och makt är nödvändig i vissa fall i det sociala arbetet. 
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Skau (2007) förklarar varför handläggarna använder sin makt. De gör detta för att kontrollera 

och på så sätt förbättra för klienten men även fördröja eller förhoppningsvis helt förhindra att 

klientens tillstånd försämras.  

 

I min empiri kan man se betydelsen av kontrollfunktioner som i många fall fungerar som stöd 

och hjälp för klienterna. De två aspekterna är mycket tätt hopflätade med varandra. Kontroll 

och stöd är alltså tätt förknippade med varandra. Jag tror att detta är typiskt för hos mina valda 

avdelningar som sysslar med missbruk och kriminalitet som huvudfrågor. Jag anser utifrån 

min egen erfarenhet att kontrollen i många fall faktiskt utgör ett stöd för klienten och inte bara 

en funktion för myndigheterna. Frågan blir alltså om vi ska ge stöd genom att kontrollera eller 

kontrollera genom att ge stöd? 

 

Strategier 

Mina informanter ger en splittrad bild av vilka strategier de använder i klientarbetet. Flera av 

dem talar om att ge mötet rätt struktur och bygga upp en samtalsatmosfär för att sedan 

informera om viktiga saker som klienten har att förehålla sig till. I empirin framträder också 

vikten av att vara öppen, ärlig, rak och tydlig från flera håll.  

 

Min empiri visar att informanterna har väl inarbetade strategier för att komma framåt i 

klientarbetet. Strategierna skiljer sig åt vad gäller informanterna. Jag menar att även vad gäller 

strategier så påverkar förstås klientens situation och problem hur handläggaren väljer att gå 

tillväga 

 

Det professionella samtalet bör enligt Nilsson & Waldemarsson (2007) ha både närhet och 

distans, något som väl stämmer in på mina informanters sätt att beskriva klientarbetet. Jag 

menar med vägledning av Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) att det är 

viktigt att känna sig själv. 

 

Det är en svår avvägning inom det sociala arbetet att hitta den rätta balansen. Jag anser att en 

handläggare måste ha fingertoppskänsla och känna av från fall till fall när det är läge att 

släppa klienten nära eller att man istället måste stå tillbaka i mötet ibland.  
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På det första mötet ska handläggaren definiera relationen. Enligt Nilsson & Waldemarsson 

(2007) ska vi bestämma hur den ska se ut i framtiden. Handläggarna ska i linje med vad mina 

informanter gör informera om rättigheter och skyldigheter i mötet.  

 

Klienterna är enligt handläggarna från början lite avvaktande men efter ett tag så förändras 

situationen. Jag menar att detta är helt naturligt då människor ofta känner sig lite otrygga i 

början av nya situationer. Vad gäller den nya relationen så är det viktigt att klargöra 

förhållningssättet i mötet, alltså hur man har tänkt gå tillväga i klientmötet.  

 

Det känns under intervjuerna att handläggarna ser det som ett samspel mellan parterna.  

Liknande tankegångar har Carlander (2006) som också skriver om att det finns ett omfattande 

samspel. Enligt kommunikationsteorin handlar det om olika nivåer vilket Nilsson & 

Waldemarsson (2007) tar fasta på. På den sociala nivån letar vi efter regler i samspelet. Jag 

tolkar detta som att vissa regler sätts upp i relationen och att dessa ska följas för att föra mötet 

framåt. Dessa avgör vilken typ av relation som skapas mellan parterna. På den strategiska 

nivån handlar det istället om vilka strategier och tillvägagångssätt som krävs för att uppnå 

vissa mål och behov enligt Nilsson & Waldemarsson (2007). Jag menar att min empiri visar 

att klienterna oftast erbjuds olika lösningar och att ett samspel sker hela tiden. Det är 

intressant att se att informanterna upplever en stor frihet och möjlighet att välja strategier och 

leder förhoppningsvis till att klienterna tillgodoses på bästa sätt. Samspelet betonas alltså 

genomgående i empirin. Om vi vänder på resonemanget och utgår från att klienten istället för 

att medverka frivilligt motsätter sig tex. behandling finns inga lösningar och inget samspel. 

Då kan det enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) istället bli aktuellt med tvångsvård i 

svåra fall. Dessa ytterligheter i klientärenden med frivillig vård av sitt missbruk enligt 

Socialtjänstlagen (SoL eller att klienten slutligen vårdas genom tvång enligt Lagen om vård 

av missbrukare (LVM) är situationer som mina informanter som handläggare kan ställas inför. 

Det jag vill visa med denna diskussion är problematiken med det sociala arbetet med klienter. 

En handläggare kan alltså ställas inför olika situationer och känna ambivalens, de blir som 

Billquist (1999) uttrycker det kluvna mellan olika känslor. Även Kullberg (1994) talar om det 

sociala arbetet som komplext och motsägelsefullt och träffar helt rätt med att det gäller för 

socialarbetarna att lita till sina egna bedömningar.  

 

Faktorer som stör mötet (brus) 



    36

Förutom handläggarnas erfarenheter måste vi ta i beaktande att även klienternas erfarenheter 

också påverkar mötet. Att så är fallet menar jag att min empiri visar då reflektioner kring att 

klienterna läser och känner av handläggarna finns. Detta är troligen inget de flesta klarar av i 

början av klientskapet i mötena utan det tyder på erfarenhet av rollen. En annan tanke jag har 

är den att är handläggaren osäker i sin roll smittar kanske detta av sig?  

 

De dåliga mötena kan vara missförstånd i kommunikationen. Detta kan enligt 

kommunikationsteoretiska perspektivet vilket Nilsson & Waldemarsson (2007) tar upp tolkas 

som att någon form av störning finns mellan sändaren och mottagaren. Det hela blir en stor 

utfrågning av klienten. Vad gäller det dåliga mötet så skriver Skau (2007) om att klienterna 

ibland känner att de har blivit utfrågade och att ingen har lyssnat på dem. Analysen här blir att 

i denna fråga står två parter mot varandra. Handläggarna i min empiri talar om möten där 

klienterna inte vill något alls samtidigt som litteraturen visar att klienterna i vissa möten 

menar att ingen lyssnar på dem och istället frågar ut dem. Dessa situationer uppstår säkert 

ibland när handläggare och klienter inte förstår varandra och en kontakt är mycket svår att 

etablera. Här syns återigen att två parter står mot varandra i en relation som i vissa fall 

fungerar dåligt pga. störningar enligt Nilsson & Walfridsson (2007). Därför menar jag att det 

är viktigt att som handläggare vara vaksam på och även ibland reflektera i sådana tankebanor 

som att klienten kanske har andra behov i mötet än dem som upplevs som viktiga ur 

myndighetens synpunkt. 

 

Handläggarnas upplevelser 

Som jag berättat ovan är mötet ett redskap som används för att nå resultat. Men ibland kan 

alltså olika faktorer (brus) i kommunikationen leda till att ett möte blir dåligt. Carlander & 

Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) skriver om att dåliga möten kan leda till rädsla och 

avståndstagande från klientens sida. Handläggarna nämner att en av deras strategier är att 

verkligen ”ta hand om dåliga möten”. Carlander & Eriksson & Hansson-Pourtaheri (2001) 

betonar även att det kan vara okunskap om den andre som hindrar ett möte från att bli bra. 

Första mötet kan säkert handla om sådana saker från bägge håll menar jag, men i 

förlängningen borde relationen förändras. Det gäller för handläggare som Skau (2007) skriver 

att visa ett uppriktigt intresse och respekt för sina klienter. Jag instämmer helt i dessa 

tankegångar och jag tycker att i min empiri framträder detta hos handläggarna. Jag menar, hur 

ska vi kunna hjälpa någon om vi inte respekterar människan? Carlander (2006) skriver om ett 

sådant fall på ett socialkontor där handläggarna förvarar sig och inte lyssnar på klienten utan 
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argumenterar med honom. I detta fall handlade det om en ung och nyutexaminerad 

handläggare som begick misstaget. Handläggaren skulle istället ha lyssnat på klienten och på 

så sätt visat sin respekt. Jag tror att det kan vara bra att under en period ha sysslat med något 

annat innan det sociala arbetet, för att uppnå den personliga mognad som yrket kräver. Då blir 

det lättare att ta sig an de svåra situationer som en handläggare ställs inför i sin vardag. 

Angående missförstånd i kommunikationen i ett möte så kan detta säkert uppstå om en viss 

okunskap råder som ger upphov till störningar i samtalet.  

 

Mitt resultat ger ett sken av att handläggarna är sämre på att lyfta fram det som är bra i 

mötena. Kan detta bero på att de dåliga mötena tar mycket tid och kraft i anspråk så att de 

positiva stunderna trycks undan? En av informanterna tar dock upp de positiva stunderna och 

framhåller dem som viktiga att visa. Detta tycker jag är skönt att höra. Det känns helt rätt att 

utgå från det som är bra och bygga vidare därifrån istället för att fokusera att alltid fokusera på 

det negativa. Jag tror att vi måste framhäva det positiva hos klienten och på så sätt bekräfta 

denne. Detta för att kunna föra klientarbetet framåt.  

 

Vad avser känslor som uppstår efter ett bra möte talar Skau (2007) om att hjälpargärningen 

blir för vissa professionella hjälpare som ett berusningsmedel. Lite av detta kan anas i min 

empiri då handläggarna beskriver känslorna som starka och positiva. Om vi utgår från Skaus 

(2007) resonemang om gärningen att hjälpa blir till ett berusningsmedel är det filosofiskt att 

relatera till gärningen som en drog. Informanterna arbetar samtliga med en del klienter som 

har problem med droger. Om vi resonerar kring dessa droger så kan man säga att de då i 

förlängningen omvandlas till positiva droger i form av glädje och tillfredställelse av att lyckas 

i det sociala arbetet. 

 

Avslutande diskussion 
 

I takt med att arbetet har framskridit med denna uppsats har jag fått många spännande svar på 

mina olika frågor. Resultatet har även inspirerat mig till att reflektera vidare och det har lett 

fram till nya frågor kring det viktiga klientmötet i det sociala arbetet. Som jag tidigare nämnt 

går det inte att generalisera resultatet då min empiri består av intervjuer med fem handläggare. 

Jag har alltså använt mig av en kvalitativ metod i min studie. Materialet har jag tolkat och 

analyserat. Jag menar att jag har besvarat uppsatsens syfte och frågeställningar genom min 
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resultatgenomgång med analys och diskussion. Det har varit både spännande och arbetsamt att 

skriva denna C-uppsats. Det som har påverkat mig mest är det äkta och djupa engagemang för 

sitt arbete som samtliga mina informanter visat upp under mina genomförda intervjuer. Det 

känns därför nu inspirerande att gå ut i arbetslivet inom det sociala arbetet.  

 

Jag har tidigare under metodavsnittet diskuterat min metod men vill nu göra en kort 

sammanfattning. Mitt syfte med uppsatsen var att se hur handläggare beskriver mötet samt 

vilka faktorer som har betydelse. Detta genom att intervjua handläggare och sedan tolka och 

analysera resultatet och jag anser den att kvalitativa metoden med en hermeneutisk ansats som 

jag valde har varit lämplig. Min studie har besvarat frågeställningarna jag hade och även nya 

frågor har uppkommit. Det som var bra med min metod var att jag under intervjun kunde 

ställa följdfrågor och på så sätt få mer kvalitativa data som är relevanta för min kvalitativa 

analys. Detta hade jag som tidigare nämnts inte kunnat få vid en kvantitativ undersökning som 

jag under en kort period övervägde att genomföra.  

 

Jag har utgått från handläggarperspektivet och deras beskrivningar och upplevelser av 

klientmöten i min studie. En fråga som vuxit fram under tiden är hur klienterna ser på mötet 

som ett verktyg för förändring. Detta är enligt mig kanske rentav den viktigaste frågan inom 

klientarbetet. Därför borde det forskas mer om detta för att bägge parters beskrivningar och 

upplevelser ska belysas mer. Detta för att föra det viktiga klientarbetet framåt. 

 

Ytterligare en fråga som slagit mig är: Råder det just inom mina valda avdelningar en högre 

frihet hos handläggarna i klientarbetet? Eftersom underlaget bara är fem handläggare går det 

inte att dra några slutsatser men jag anser ändå att det är intressant och värt att reflektera över 

att informanterna upplever det på så vis.  

 

Det är lätt att ta för givet för handläggare att klientrelationen inte förändras enligt Nilsson & 

Waldemarsson (2007). Jag blir nästan upprörd när jag läser detta och hoppas att den 

uppfattningen inte är så utbredd hos dem som arbetar inom det sociala arbetet. Jag menar av 

egen erfarenhet och i linje med vad min empiri visar att klientrelationen påverkas av klientens 

situation. Den kan mycket snabbt förändras när det handlar om människor med 

missbruksproblematik eller kriminalitet. Jag vill påstå att det gäller för handläggare att hela 

tiden vara medvetna om detta faktum.  Tankar om miljön framkommer också i min studie. 

Flera av informanterna anser att miljön är en trygghet för klienterna medan litteraturen visar 
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att klienterna ofta är av en annan uppfattning. Detta kan troligen leda till att förstärka 

maktstrukturen som redan finns. Angående makt så har ytterligare en tänkvärd fråga dykt upp. 

Ska vi ge stöd genom att kontrollera eller ska vi kontrollera genom att stödja? Jag har inget 

svar på den utan skickar den vidare till andra forskare. Rollosäkerhet och rollkonflikt är två 

begrepp som jag skriver om i min analys och diskussion. Payne (2002) skriver om 

rollosäkerheten och menar att denna uppkommer när handläggaren inte vet sin roll riktigt. 

Rollkonflikten enligt Nilsson (1996) kan uppstå när det ryms olika förväntningar i rollen. Jag 

menar att detta stämmer och för att klara av detta krävs helt enkelt en växande erfarenhet för 

att nå mognad och självkännedom. Ett alternativ utöver sitt arbete kan vara att hela tiden lära 

sig nya kunskaper genom kurser och seminarium för att på så sätt växa i sin roll som 

handläggare. 

 

I min studie så talas det en del om missförstånd i mötet. Nilsson & Waldemarsson (2007) 

skriver om störningar (brus) som orsak. Jag menar att detta återigen är en situation som tydligt 

visar att två parter står mot varandra. Det gäller för dem som arbetar inom dessa myndigheter 

att notera att behoven kanske inte alltid är i samklang med mellan klient och myndighet. Det 

är en trolig orsak till missförstånd som leder till störningar i kommunikationen i ett 

klientmöte.  

 

Som avslutning vill jag klargöra att jag anser att mer omfattande studier bör göras inom detta 

område. Dessa behövs för forskningen och det skulle troligen vara av stor relevans för det 

sociala arbetet att i större studier vända sig till både handläggare och klienter. Detta för att 

söka ny kunskap för att överbrygga klyftorna som avspeglas i litteraturen mellan handläggares 

beskrivningar och klienters upplevelser, av klientmötet som enligt mig personligen är mest 

centrala i dagens sociala arbete.  
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Informationsblankett                                                               bilaga 1 
 
Jag studerar på Socionomprogrammet vid Växjö Universitet. Jag läser sjunde 
och sista terminen. Detta innebär att jag ska skriva en C-uppsats som kommer att 
vara på 15 poäng. 
 
Mitt syfte med denna studie är att belysa hur handläggare inom det sociala 
arbetet beskriver mötet med klienterna samt vad de vill uppnå med mötet och 
därigenom få en förståelse för vilka faktorer som har betydelse.  
 
Jag kommer att söka svar på detta genom att intervjua olika handläggare inom 
det sociala arbetet.  
 
Vill också påminna om att allt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas. 
All information som jag får från dig kommer jag att behandla konfidentiellt. Det 
jag vill säga är att jag kommer att redovisa materialet så att du inte kan 
identifieras.  
 
Den data som jag får in kommer jag givetvis enbart att använda till min C-
uppsats. Ursprungsmaterialet kommer bara att läsas av mig. När uppsatsen är 
färdig kommer den att diskuteras på ett slutseminarium. Uppsatsen kommer 
även att publiceras på Växjö Universitets hemsida när den är godkänd. 
 
 
 
 
Jonas Nilsson 
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                                                                                             Bilaga 2 
Samtycke om deltagande 
 
 
Jag bekräftar att jag har läst och tagit del av informationen kring 
denna studie. Mitt deltagande är helt frivilligt.  
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Datum, underskrift    
 
 
------------------------------------------ 
Namnförtydligande 
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                                                                                           Bilaga 3 
Intervjuguide 

 
Bakgrundsfakta om handläggaren 

 
Kön? Ålder? Utbildning? Antal år i tjänsten? Övrig erfarenhet?  
 
 
 

Om klientmötet 
 
Hur många klienter har du ansvar för? 
 
 
Hur ofta träffar du dem? 
 
 
Hur många klienter träffar du per dag? 
 
 
Hur långa är mötena i regel? 
  
 
Vad syftar dina möten på? Utveckla? 
 
 

Inför klientmötet 
 
Hur förbereder du dig inför ett möte?    
 
 
Hur kartlägger du klienternas behov? 
 
 
Hur går du tillväga för att utgå från klienternas behov? 
 
 
Hur känner du inför ett möte? Och när du var ny? 
 
 
Hur ser du på hembesök? Förändrar de förutsättningarna? Har det någon betydelse var ett  
möte äger rum? Vilka yttre faktorer anser du påverkar mötet? 
 
 

Under klientmötet 
 
Hur lägger du upp ditt möte? Vilken är din strategi? Vad fokuserar du i mötet? 
 
Hur ser relationerna med klienterna oftast ut? 
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Hur bygger du upp en förtroendefull relation med klienten? Hur skapar du en psykologisk  
trygghet hos klienten? 
 
Vad betyder det första mötet?  
 
Erbjuder du klienten att ta ställning till alternativa lösningar? 
 
 
Skiljer sig ditt sätt att samtala med och ställa frågor till klienten beroende på om det är en man 
eller kvinna? 
 
 
Vilken betydelse har ett bra möte? Ett dåligt möte? 
 
 
Vilka kännetecken har ett bra möte? Dåligt möte? 
 
 
Vad upplever du som svårigheter med klientmöten? Möjligheter? 
 
 

Efter klientmötet 
 
Vilka känslor är vanliga efter ett möte? Hur bearbetar du det som hänt under mötet? Med  
kollegor? Reflektion? 
 
 
Har ni tillgång till handledning? Hur går den till? Anser du att detta fungerar?  
 
 

Tankar kring klientmötet 
 
Kan du beskriva på vilket sätt mötet kan vara som stöd och hjälp för klienten? Har du 
möjlighet att påverka hjälpens utformning? 
 
 
Hur ser du på kontroll och makt i ditt arbete?  
 
 
Anser du att dessa två aspekter – stöd och kontroll - står i relation till varandra? I så fall hur? 
 
Känner du dig i ditt möte styrd av regler och rutiner? Skulle du vilja vara friare? Kan regler 
och rutiner kring själva mötet hindra dig när du ser att en klient behöver samtalsstöd, 
materiellt bistånd eller behandling. 
 
 
Självkännedom och personlig mognad talas det mycket om i dagens sociala arbete? Hur 
viktigt anser du detta är i din yrkesutövning? 
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