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Vi har gjort en intervjustudie där vi undersökte vilka utgångspunkter handläggare 

utgår från i mötet med barn, ungdomar och deras föräldrar samt vilka faktorer som 

främjar eller hindrar att ett gott bemötande införlivas och upprätthålls i arbetet. Det 

mest betydelsefulla resultatet är att ett gott bemötande kan vara avgörande för 

arbetet med barn och ungdomar. Handläggarna bör använda sig själva och sitt 

bemötande som ett redskap för att kunna hjälpa sina klienter till positiva 

förändringar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Vi vill tacka lärarna på programmet Ungdoms- och missbruksvård för Ert 

genomgående engagemang att lära ut er expertis till oss under dessa tre år. Ert 

stöd och Er uppmuntran har visat oss hur pedagogik kan implementeras i praktiken.  

 

Ett särskilt tack till vår handledare Marita Pekkanen som med sin kunskap inom 

området Bemötande väglett och hjälpt oss förtydliga våra egna tankar under 

examinationsarbetets gång.  

 

Michelle & Sofie, Jönköping våren 2016 
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INTRODUKTION 

Att jobba inom socialtjänsten med barn och ungdomar är ett speciellt och många gånger 

komplicerat arbete. Att kunna bemöta människor som är i en utsatt situation är en 

utmaning för handläggaren och detta behöver uppmärksammas. Syftet med socialtjänsten 

är att hjälpa de mest utsatta. Jenner (2004) menar att om klienterna får ett empatilöst 

bemötande kan motivationen till att ta emot hjälp begränsas. Vi har valt att undersöka 

bemötande då det är en viktig del i det sociala arbetet. Barn och ungdomar är känsliga för 

intryck och därför är bemötandet av barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt 

situation ett intressant pedagogiskt område att undersöka. Även hur känsliga situationer 

begrundas av handläggare är av intresse för vår studie då barnens upplevelser av 

socialtjänsten kan avgöra om de motiveras till att ta emot hjälp eller inte.  

Barns rättigheter och behov ska utredas enligt 4 kap 1 § SoL; när det brister i omsorg hos 

föräldrarna eller eget beteende hos den unge. Socialtjänsten måste säkerställa barnets 

bästa och en handläggares professionella bedömning avgör till viss del barnets framtid. 

Även vårdnadshavare ska vara en del av utredningen och deras åsikter bör därför vägas 

in i handläggarens myndighetsutövande. Socialstyrelsen (2015c) har i en handbok om 

utredning av barn och ungdomar betonat det goda bemötandets betydelse och menar att 

det är grunden för god kvalitet i det sociala arbetet.  

Socialstyrelsen (2015a) menar att barn, ungdomar och vårdnadshavare till viss del 

förlorar möjligheten till självbestämmande under en utredning av socialtjänsten. Det är 

därför extra viktigt för handläggare att ha ett empatiskt förhållningssätt i mötet. Den unge 

och dennes vårdnadshavare måste bli bemötta med respekt och delaktighet i 

utredningsprocessen för att i den mån det går undvika att de upplever känslan av att 

förlora kontrollen.  Socialstyrelsen menar vidare att en eventuell brist på bra bemötande 

kan äventyra kvalitén i myndighetsutövandet.  

Pedagogisk relevans 

Det vi fokuserar på i den här studien är hur handläggare resonerar om förutsättningar för 

relationsskapande med klienter för att en förändring ska vara möjlig. Lärande är ett 

pedagogiskt begrepp som kan beskrivas som kunskapskommunikation, vilket både 

omfattar att lära ut någonting och att lära sig någonting (Nilsson & Waldemarson, 2007). 

Kunskapskommunikation förutsätter att ett möte äger rum där kunskap kan förmedlas 

genom kommunikation. I den här studien syftar lärandet till hur handläggare reflekterar 

och praktiserar bemötande. 

Den pedagogiska relevansen av kommunikation är av betydelse då handläggares 

arbetsuppgifter till stor del består av möten. 

 

Inom det relationella perspektivet handlar det om ömsesidigt lärande i mellanmänskliga 

relationer där den pedagogiska ömsesidigheten skapar förutsättningar till ett gott 
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bemötande (Croona, 2003). I möten uppstår intersubjektiviteten vilket är en flyktig 

förekomst som bara existerar för stunden och där vår upplevelse av hur vi blir bemötta 

sker i mötet med andra (von Wright, 2000). Även Jenner (2004) skriver om bemötande 

och menar att som man blir bemött beter man sig, detta kallas pygmalioneffekten. I mötet 

mellan barn, ungdomar, deras föräldrar och handläggare är pygmalioneffekten viktig för 

handläggaren att ha kunskap om, då det kan påverka motivation till förändring. Kunskap 

om det som sker i intersubjektiviteten och den påverkan det har på de familjer 

handläggaren möter är en central del av en handläggares yrkesutövande.  

 

Intersubjektivitet och pygmalioneffekten är begrepp som behandlas i studien då vi anser 

att kunskap om innebörden av dessa är väsentligt för att kunna ge ett gott bemötande. För 

att undersöka orsaker till bemötandets olika dimensioner kommer vi att titta på tidigare 

forskning om interaktion och betydelsen av den för bemötandets utformning i möten 

mellan handläggare och klient.  

 

Vi kommer använda oss av begreppen barn och ungdom då det är den åldersuppdelningen 

som görs inom kommunerna vi utfört intervjuerna i. Barn är åldrarna 0-11 år och ungdom 

är åldrarna 12-21 år. I resultatdelen men också på andra delar i texten använder vi oss 

också av barnet/barnen som samlings begrepp för barn och ungdomar.  

Bakgrund  

Enligt FN:s Barnkonvention från 1989 har alla barn har rätt till en trygg uppväxt. När den 

tryggheten rämnar är det socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att se till att 

barnen får det skydd och stöd dem behöver (Socialstyrelsen, 2015d).  

Att ha ett gott bemötande som handläggare gentemot sina klienter och deras 

vårdnadshavare kan underlätta i mötet och påverka att den ofta obekväma känslan som 

många känner när de är aktuella hos socialtjänsten, kan minskas (Socialstyrelsen 2015a). 

Holm (2001) menar att genom att ha ett empatiskt förhållningssätt för deras situation och 

se deras perspektiv möjliggör handläggare att det blir ett bra möte. Socialstyrelsen 

(2015d) beskriver att det ofta är familjer som är i behov av insatser som ska hjälpa barnet 

eller ungdomen att utvecklas positivt som blir aktuella hos socialtjänsten. Det kan vara 

svårt för familjer att höra att en insats i form av till exempel familjebehandling är det som 

är bäst för deras situation. Insatsen blir ett åtagande och det är inte alltid familjer är villiga 

att lägga tid på det, utan familjen kan vara ute efter en snabb lösning. I de fallen måste en 

handläggare motivera sina klienter till att delta. Holm (2001) menar att med ett empatiskt 

förhållningssätt kan professionella förmedla sin förståelse för sina klienters situation och 

motivera dom till att delta i de insatser som anses lämpliga.  

Följande ämnen behandlas i bakgrunden: 

Socialtjänstens uppgift i arbetet med barn och ungdomar 



 

 

 

 

- Socialtjänstens uppdrag 

- Aktualisering av barnavårdsärenden 

Begreppet bemötande 

Socialtjänstens uppgift i arbetet med barn och ungdomar 

Socialstyrelsen har utarbetat ett dokumentationssystem som har till uppgift att underlätta 

handläggningen i barnavårdsärenden och ge förutsättningar till alla barn att få samma 

möjligheter till en bra uppväxt. Detta handläggningsmaterial heter Barns Behov i 

Centrum (BBIC) och introducerades år 2006 med start i Jönköpings län (Socialstyrelsen, 

2006b). Modellen kommer från Storbritannien som efter studier om placerade barn visade 

att de barnen hade större brister i både skolgång och fler hälsobekymmer än andra barn. 

Socialstyrelsen i Sverige anammade metoden och reviderade den tillsammans med 

forskare och projektkommuner till svenska förhållanden. BBIC är ett frivilligt material 

som 98 % av Sveriges socialnämnder år 2015 valt att börja använda (Debattreplik av 

Katarina Munier i Socionomen den 13 mars 2015).  

Den svenska modellen av BBIC är reviderad av socialstyrelsen för att handläggare i 

svensk socialtjänst ska ha en enhetlig och evidensbaserad handläggningsmetod. Den 

baseras på FN:s barnkonvention och innefattar detaljerade tillvägagångssätt för 

handläggning, genomförande och uppföljning av ungdomar som varit aktuella inom 

socialtjänsten. Allt arbete ska ske med barnets bästa i fokus (Socialstyrelsen, 2015b). 

Grundprinciperna för BBIC:  

 Utgå från barnets rättigheter till en bra uppväxt. 

 Att låta barnets bästa vara avgörande i alla beslut. (Det kan till exempel handla 

om huruvida barnet mår bäst av att bo kvar hemma eller inte, reds. anm.).  

 Att sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn. (Till exempel gällande 

möjligheter till fritidsaktiviteter, reds. anm.).  

 Att socialtjänsten skall ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation.  

 Att göra barnet, familjen och nätverket delaktiga i utredningen.  

 Arbetet med BBIC ska ske i samverkan med andra professioner och verksamheter. 

(Så som skola och barnavårdscentralen (BVC), reds. anm.).  

 Arbetet med BBIC skall bygga på en evidensbaserad praktik och väl 

dokumenterade metoder.  

 Socialtjänsten skall motverka svårigheter och förstärka resurser hos barnet och 

dess närhet.  

 Socialtjänsten skall systematiskt följa barnet och följa upp insatserna.  

 Handläggare som jobbar med BBIC ska ha barnets behov i centrum i sitt arbete 

och göra barnet delaktigt i processen. Handläggare måste därför ha mycket 

kontakt med den unge och lyssna på vad hen vill (Socialstyrelsen, 2015b).  
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Socialtjänstens uppdrag 

Enligt Socialstyrelsen (2015c) kan det förekomma att barn och ungdomar inte vill att 

deras föräldrar ska veta saker som de har sagt till handläggaren. Socialtjänstlagen menar 

att ”När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 

möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina 

åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. 

Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes 

ålder och mognad” (11 kap. 10 § SoL). Socialstyrelsen (2015c) menar vidare att det 

vanligaste är att föräldrarna bestämmer över sekretesskyddade uppgifter om barnet. I de 

fall då barnet riskerar fara illa på grund av uppgifter som kommer fram till föräldrarna, 

eller om barnet inte vill att föräldrarna ska veta vad barnet berättat kan handläggaren se 

till att få information på annat sätt. Socialtjänsten kan utan vårdnadshavarens 

godkännande prata med barnet, om en utredning är öppnad, för att säkerställa barnets 

skydds eller omsorgs behov. ”Vid en sådan utredning [… ] om behov av ingripande till 

ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att 

vårdnadshavaren är närvarande” (11 kap. 10 § SoL). 

Socialstyrelsen (2015c) skriver att det som kan öka förtroendet för handläggaren är när 

klienter själva får vara med och utforma insatserna, vilket också står med i 

Socialtjänstlagen, ”Vidare ska socialnämndens insatser utformas och genomföras 

tillsammans med den enskilde” (3 kap. 5 § SoL). Socialstyrelsen (2015c) skriver vidare 

att det som riskerar att stjälpa relationsskapandet är när hierarkin och effektivitetsmålen 

blir det primära för handläggaren att förhålla sig till. Klienterna behöver känna att de blir 

lyssnade på, blir tagna på allvar och får den hjälp de behöver. Att känna sig motarbetad 

kan jämföras med en vi och dom känsla, vilket också det ger sämre förutsättningar för 

vården att kunna hjälpa klienten. Hejlsov Elvén (2009) skriver att en förutsättning för den 

professionella att kunna hjälpa klienten är att klienten vill ta emot hjälpen. Motivationen 

till förändring skapas främst genom ett gott bemötande. Författaren beskriver vidare att 

barn och ungdomar med ett icke önskvärt beteende, så som kriminalitet eller 

våldsutövning, ofta behandlas med konsekvenser från de personer som har auktoritär 

makt över dem, så som föräldrar, myndighetspersoner eller lärare. Vidare menar 

författaren att straff för ett negativt beteende ofta genererar ett ökat negativt 

beteendemönster eftersom barn och ungdomar inte förstår sitt handlande som icke 

önskvärt. Barn och ungdomar har ofta lärt sig sitt negativa beteende från tidigare 

erfarenheter och repressalier för något de inte anser vara fel skapar en frustration 

(Hejlskov Elvén, 2009).  

Aktualisering av barnavårdsärende 

Barn och ungdomar blir aktuella hos socialtjänsten antingen via en egen ansökan eller 

genom föräldrar som skickat in en ansökan för att få hjälp. Det kan också ske via en 



 

 

 

 

anmälan från någon som är orolig för ungdomars sociala-, ekonomiska-, hälso- eller 

skolsituation. Även oro om misshandel och missbruk hos familjen eller hos ungdomen 

själv är anledningar till anmälningar Många ungdomar som kommer i kontakt och får 

hjälp av socialtjänsten är i en utsatt situation och måste förlita sig på den handläggare de 

kommer i kontakt med (Socialstyrelsen, 2015d). Oavsett vilken anledning som gör att den 

unge kommer i kontakt med socialtjänsten kan den unge känna sig utsatt då det är ett 

ojämnt maktförhållande mellan klient och handläggare. Detta då handläggaren, som är en 

myndighetsperson, har ett ansvar över klienten och i vissa fall kan ta beslut emot den 

unges vilja. Detta kan påverka relationen och tilliten som behövs för att handläggarens 

beslut skall motivera den unge till förändring (Noom, Winter & Korf, 2008). Enligt Barth 

och Näsholm (2006) är ett bra bemötande med tydlig kommunikation och ett empatiskt 

förhållningssätt det viktigaste redskapet för att nå fram till klienter. Det är betydelsefullt 

för utvecklingen om de ungdomar får insatserna de behöver på frivillig väg, då det brukar 

ge bäst resultat. 

Bemötande 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (2000) betyder bemötande: ”uppträda mot”.  

Croona (2003) beskriver bemötandets existens som att det måste finnas någon att 

uppträda emot vilket gör att bemötande endast existerar i relation till en annan. Begreppet 

kan därför kopplas till det relationella perspektivet där bemötandet avgörs som gott 

bemötande beroende på hur det upplevs av den som mottar bemötandet.  

 

Ur ett relationellt perspektiv blir alltså bemötandet det som sker i relationen mellan 

professionell och klient, det som uppstår i mellanmänskliga relationer, så kallad 

intersubjektivitet (von Wright 2000). Socialstyrelsen (2015e) menar att bemötandet 

väcker känslor som påverkar självförtroendet hos den som söker hjälp. Det medför en 

påverkan som i sin tur ökar eller minskar möjligheten till förändring. Socialstyrelsen 

skriver vidare att bemötandet från den professionella spelar en viktig roll när det kommer 

till att förstå problemet hos den som söker hjälp och med det kunna göra rätt bedömning. 

Socialstyrelsen menar att de professionella därför skall lära sig om bemötandet under sin 

utbildningstid för att kunna få redskap som hjälper professionella att fatta rätt beslut i 

kommande arbetssituationer (Socialstyrelsen 2015e).  

Tidigare forskning 

Möte med socialtjänsten 

Det första mötet med socialtjänsten kan vara omvälvande för många. Hur barnet eller 

ungdomen har blivit uppmärksammat, antingen via anmälan eller via ansökan, kan sätta 

tonen för det första mötet (Socialstyrelsen 2015c). Davidson och Bredmar (2012) såg i en 

undersökning om föräldrars upplevelse i möten med socialtjänsten att föräldrar till barnen 

och ungdomarna som genom ansökan kommer i kontakt med socialtjänsten ofta beskriver 
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det första mötet som positivt. Undersökningen visade också att de som fått insatser i form 

av service är mer positiva till socialtjänsten än de som fått ekonomiskt bidrag. Detta kan 

enligt författarna bero på anledningen till kontakten, att klienterna känner sig mer eller 

mindre utsatta. De negativa resultaten visades främst komma från föräldrar som genom 

anmälan om barnet eller ungdomen kommit i kontakt med socialtjänsten.  

Davidson och Bredmar (2012) menar att de negativa känslor som framträder av att 

föräldrarna anmälts kan mildras genom ett gott bemötande där förståelse och respekt 

genomsyrar mötet. Den negativa kritiken som belyses mest i undersökningen handlade 

om aktuell handläggare, själva handläggningsprocessen, samverkan mellan olika 

instanser och bristande kompetens hos handläggare gällande barn och ungdomar med 

särskilda behov. Föräldrarna efterfrågade mer empati, förståelse och respekt för deras 

situation, vilket enligt författarna kan förefalla vara märkligt då handläggare är utbildade 

till att möta människor i svåra situationer. En förklaring till att handläggare upplevs som 

distanserade i mötet kan enligt författarna bero på strukturen på socialkontoret, hög 

personalens omsättning och prestationskrav på arbetsuppgifter där regler och struktur tar 

över fokus från mötet med människor (Davidson & Bredmar 2012). 

Jobe och Gorin (2013) har sett i studier de gjort om barnavårdsärenden att det finns stora 

hinder enligt handläggare att bygga upp en relation med barnen och ungdomarna de möter 

då det är stor omsättning på personal på socialkontoren. Pinkney (2011) menar att stressen 

med den höga arbetsbelastningen och klienters oro gör att vissa anställda på socialkontor 

väljer att sluta, medan andra hittar medvetna eller omedvetna sätt att minska sin egen 

stress. Handläggare ändrar sitt tillvägagångssätt och kan till exempel gömma sig bakom 

vad de tror är en professionell roll och bli mindre flexibel då det för handläggaren kan 

underlätta kontakten om man håller sig strikt efter rutiner. Genom att handläggare 

distanserar sig från sina klienter så kan handläggarnas stressnivå sänkas. Dessa 

handläggare upplever inte enligt Pinkney (2011) att deras empatiska sida gentemot 

klienter blir lidande då fokus på att få kontroll på sina egna känslor resulterar i en minskad 

medvetenhet hos handläggaren gällande klienternas behov.  

 

Hill (2008) menar att det ojämna maktförhållandet som uppstår för barn, ungdomar och 

deras vårdnadshavare i kontakt med socialtjänsten är inte helt olikt det maktförhållandet 

som uppstår i behandling. Behandlares förhållningssätt och bemötande gentemot den 

unge, menar författaren, är avgörande för att en relation kan skapas. Relationen i sin tur 

bygger upp en tillit som möjliggör förändring då tilliten till vuxna ofta kan vara sargad 

om den ungdomar tidigare har haft kontakter med myndighetspersoner eller skolpersonal 

som ”gått emot” dem eller med föräldrar som inte sett till den unges bästa. Därmed menar 

Hill (2008) att förtroendet är beroende av det upplevda bemötandet hos ungdomar och att 

detta möjliggör ett relationsskapande. Handläggare som inger förtroende kan med detta 

skapa en grund för den unge att utveckla tillit till andra vuxna. 



 

 

 

 

Forskning om barn och ungdomars upplevelser inom socialtjänsten 

Enligt Jobe och Gorin (2013) tar ungdomar i första hand inte själva kontakten med sociala 

myndigheter vid allvarliga händelser, för de vet inte vart de ska vända sig. Oftast söker 

sig barn och ungdomar till kompisar eller någon i deras ålder för att be om hjälp, och med 

stöttning från dem kan den ungdomar söka sig till professionella, vanligtvis är det en 

lärare som är första kontakten. Ungdomar tar ibland först kontakt med föräldrar eller 

släktingar för att prata om missförhållanden, men i flera undersökningar har det visat sig 

att efter att de avslöjat missförhållanden inte fått gehör och känner de sig därmed 

misstrodda och räds därför att söka hjälp utanför familjen (Jobe & Gorin 2013). 

Författarna menar att ungdomars förmåga att avslöja missförhållanden beror på relationen 

och tilliten de känner för den professionella. Ofta är det en lång process att avslöja alla 

detaljer och avslöjandets omfattning är sammankopplat med relationen.  

Jobe och Gorin (2013) menar att relationen är en förutsättning för att barn och ungdomars 

behov ska bli bemötta. Det är viktigt att barnen får känna att de blir lyssnade på och trodda 

samt att de får veta vad som händer i utredningen. Regelbundna möten och att 

handläggaren är tillgänglig var något som barnen kände sig trygga med och att de kände 

att handläggare brydde sig om dem. Jobe och Gorin (2013) fann i sin översikt att 

ungdomar baserade sina åsikter om sociala myndigheter nästan enbart på relationen och 

hur de blev bemötta av sin handläggare. Detta var det viktigaste för att ungdomar skulle 

känna sig trygg och prata om sin situation. Författarna menar att utan en tillitsfull relation 

skulle inte ungdomars situation förändras.  

Noom, Winter och Korf (2008) har gjort undersökningar med ungdomar som kommer i 

kontakt med socialtjänsten i Nederländerna. De sammanställde svar från ungdomar från 

en undersökning där de frågat efter deras syn på hur socialtjänsten hjälpt dem med de 

mest primära behoven. Frågorna rörde följande kategorier: boende, utbildning, jobb, 

inkomst och juridisk hjälp. Författarna kom i sin slutsats fram till att ungdomar som 

kommer i kontakt med socialtjänsten ofta har ett bristande förtroende för signifikanta 

andra. De menade att ungdomarna upplevt att föräldrar, lärare och handläggare svikit dem 

under uppväxtåren och att detta försvårar ungdomarnas förmågor att klara sig själva.  

Noom, Winter och Korf (2008) beskriver vidare tre specifika områden där ungdomarna 

hade betydande svårigheter och som kan vara en stor del av orsaken till ungdomarnas 

situation. De menar att ungdomarna saknade kognitiv självständighet vilket påverkar 

förmågan att ta egna beslut som främjar utvecklandet. De hade även brister i emotionell 

självständighet som hör ihop med ungdomarnas syn på sitt egenvärde. Och även en brist 

på den beteendemässiga självständighet som styr framtidsdrömmar och förmåga till 

uppfyllelse av dessa. De menar att ungdomar som växt upp i en otrygg miljö utan vuxna 

förebilder och förtroendefulla relationer inte har förutsättningarna för att kunna ta beslut 

som främjar utvecklandet i sitt vuxenblivande (Noom, Winter & Korf, 2008). 
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I studien fann Noom, Winter och Korf (2008) också att ungdomarna till viss del saknade 

insikt i sitt eget ansvar gällande sin situation. Författarna menar att då maktförhållandet 

mellan ungdom och handläggare är ojämnt uppstår lätt frustration i kontakten dem 

emellan. Det viktigaste redskapet för handläggare i sitt arbete för att få ungdomarna 

självständiga var att ha en öppen, emotionell och empatisk kommunikation. Författarna 

menar att det viktigaste för handläggarna är att få förtroendet att växa i relationen. 

Handläggarna måste ha tålamod då det kan ta flera år för en ungdom att till slut kunna 

klara sig själv. Handläggarna kan så ett frö hos ungdomen och resultatet kan ibland visa 

sig många år efteråt, när ungdomen blivit vuxen. Författarna beskriver vidare att 

handläggarens uppgift är att implementera självständighet för ungdomen med struktur, 

uppmuntran och stimulerande självutveckling. Detta för att ungdomarna till slut skall 

klara av att ta eget ansvar för sin situation (Noom, Winter & Korf, 2008). 

Identitetsskapande   

Marcia (2006) skriver hur människan utvecklar sin identitet under hela sin livscykel. 

Identiteten skapas i situationer där integrering sker i situationer med andra. Både positiva 

och negativa händelser påverkar identitetsskapandet. Barn och ungdomar präglas starkt 

av sin sociala närhet där vuxna ofta är förebilder till den unges identitetsskapande. Vidare 

skriver Marcia att barn i takt med stigande ålder utvecklar ett eget sammanhang för sina 

erfarenheter och med det utvecklar en egen identitet. Detta innebär att barn- och 

ungdomar i kontakt med vuxna präglas av det sätt som de blir bemötta på, och att deras 

identitet formas kontinuerlig. Marcia (2006) menar att även negativa händelser spelar in 

i identitetsskapandet. Barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa riskerar 

därmed att själva utvecklas negativt då de präglas av sin sociala närhet.   

Professionell bemötandekompetens  

Enligt Croona (2003) krävs kompetens i mötet med klienter för att uppnå ett gott och 

professionellt bemötande. Med kompetens menas förmågan att i sociala situationer ha 

strategier för att påverka andra på ett sätt som ger förutsättningar för ett gott bemötande. 

Författaren menar att den sociala kompetensen ska ses i relation till de 

kvalifikationsaspekter som arbetet kräver. Utan kvalifikationer och kompetens inom det 

berörda området saknas alltså förmågan hos den professionella att reflektera och utveckla 

en yrkeskompetens. Bergh (2002) beskriver bemötande som grunden för den 

professionellas pedagogiska funktion och menar att professionella behöver bli mer 

medvetna om sitt bemötande för att kunna göra bättre bedömningar i sitt yrkesutövande. 

Författaren skriver att ett aktivt bemötande ökar chansen för de som söker hjälp att 

bemästra sin situation. Författaren menar att möjligheten att tänka utanför sina egna 

referensramar ökar chansen att de vårdsökande som de professionella möter berättar vem 

de är.  



 

 

 

 

Croona (2003) beskriver profession som de verksamheter där en lämplig utbildning ligger 

till grund för anställningen och ger den kompetens som är nödvändig för att få utöva 

yrket. Strategier kan ses som en förutsättning för att en relation ska kunna skapas. Dessa 

två grundar sig i kommunikationsförmåga och bemötandeetik hos handläggaren.  Ett 

etiskt förhållningssätt inom bemötande förklarar författaren som föreställningen och 

viljan att någon slags relation kan uppstå mellan handläggaren och klienten. Den sociala 

aspekten, alltså bemötandet, av relationskapande blir enligt författaren en nödvändighet 

för ett professionellt och kompetent yrkesutövande. Det räcker därmed inte att ha en 

yrkesexamen för att kunna ha ett gott bemötande. För att kunna ge ett gott bemötande 

behövs också en etisk medvetenhet som tillsammans med professionen visar sig i det 

praktiska arbetet (Croona, 2003).   

Ett sådant emotionellt lärande omfattar också den omsorg, värme, 

förtrolighet, medkänsla, engagemang och arbetsglädje som är 

möjlig att förverkliga i pedagogiska relationer. På så sätt banar 

denna sortens lärande vägen för förståelsen av att människors 

livshistoria inte bara gagnar det egna självet, och inte heller är 

bortkastad tid, utan utgör en möjlighet till lärande inom 

professionsutbildning. (Croona, 2003 sida 18). 

 

Det finns en skillnad i vad professionella och klienter uppfattar vara ett bra bemötande. 

De som väljer att arbeta inom människovårdande yrken har oftast ett genuint intresse för 

klienternas välmående (Croona, 2003). Trots detta kan uppfattningen om vad god 

omvårdnad är skilja sig drastiskt mellan klient och professionell. Ofta har klienter en 

uppfattning om sitt liv medan handläggare ser det ur en annan vinkel. Den professionella 

behöver ofta lära sig vad varje enskild klient är i behov av, istället för vad klienter 

generellt är i behov utav. För att ta reda på vad den enskilda behöver ska en god 

kommunikation ske där klienten är informationskällan och vägleder den professionella i 

sitt arbete mot god omvårdnad. Professionellt bemötande kan sammanfattas som respekt 

och empati tillsammans med kompetens (Croona, 2003). Detta kan även kopplas till von 

Wrights (2000) relationella perspektiv där författaren menar att människan ser en annan 

människa som antingen ett ”vad”, där fördomar ligger till grund för uppfattningen om den 

andra personen. Eller som ett ”vem”, där nyfikenhet och öppenhet för att lära känna den 

andra personen så småningom avgör människans sätt att se på den andra personen.   

 

Benhabib (1992) menar att om du kan se på dig själv som en del i en samhörighet ökar 

potentialen att förändra ditt tankesätt. ’tänka på andra som vore de man själv’ till att 

’tänka på sig själv som vore man de andra’ (Benhabib 1992, sida 21-22). Ur ett relationell 

pedagogiskt perspektiv fokuserar man på vad som sker mellan människor och hur man 

med olika pedagogiska tillvägagångssätt kan åstadkomma lärande. Grundbegrepp inom 

pedagogiken är relation, kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten, det 
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vill säga fenomen som existerar människor emellan (Aspelin, 2013). Ömsesidighet, 

acceptans och bekräftelse är potentiella vägar att gå i strävan efter jämlikt bemötande, 

även att jämlikheten i möte mellan en professionell och klient är begränsade genom vad 

man kan kalla det ofrånkomliga asymmetriska mötet (Croona, 2003). 

Att ta andras perspektiv sker genom att samhandla med andra och 

vidga sitt eget perspektiv genom att delta i gemenskap. Att både 

bidra med tankar och ta del av andras tankar och känslor hjälper 

oss att förstå både oss själva och andra och ger en repertoar av 

förståelse som grund för reflektion. (Croona 2003, sida 89) 

Croona (2003) beskriver gott bemötande som ett samlingsbegrepp av vad klienter 

förväntar sig av de professionella. Det kan beskrivas som etiska handlingar vilket ger en 

positiv upplevelse där etiken kulturellt sett innebär det goda och riktiga. Med gott 

bemötande menas lyhördhet för individens behov och det empatiska förhållningssätt man 

har med sig in i mötet, vilket innebär att behandla människor med respekt och omtanke 

för den situationen de befinner sig i. När dessa förväntningar inte uppfylls upplever 

klienten att handläggaren gett ett dåligt bemötande och förtroendet i relationen skadas 

(Croona, 2003). 

Bemötande inom människovårdande yrkesområden skiljer sig från det vanliga 

bemötandet som vi är vana vid i sociala situationer där vi är i en mer jämställd relation. 

Mellan klient och handläggare är relationen av naturliga skäl ojämn. Handläggaren som 

är en myndighetsperson har auktoritär makt över barnet, ungdomen och hens 

vårdnadshavare. Bemötande inom socialt arbete blir därför en pedagogisk fråga där etiken 

är grundstenen. Som yrkesverksam krävs en djupare förståelse för människan och hennes 

situation och beteende än i privata relationer. Att kunna ge ett gott bemötande avspeglar 

sig i viljan till ett pedagogiskt förhållningssätt som ger utmaningar och möjligheter till 

bemötandets struktur (Croona, 2003).  

Jenner (2004) menar att det personliga bemötandet får större betydelse för utfallet i 

behandling inom professionsområden där den professionellas mottagande kan avspegla 

förväntningar på klienten. Dessa förväntningar kan ge effekt på klientens kommande 

utveckling genom pygmalioneffekten. Pygmalioneffekten kan ses som ett fenomen där 

positiva förväntningar gentemot klienter ger positiva resultat och negativa förväntningar 

ger negativa resultat. Det blir en slags självuppfyllande profetia menar författaren. Jenner 

menar att sådan du ser mig, sådan blir jag. Författaren ger ett exempel genom en dikt som 

han en gång såg på ett klotterplank;  

Vad du än säger om mig, det du tror om mig, sådan du är mot mig, 

hur du ser på mig, vad du gör mot mig, hur du lyssnar på mig, 

SÅDAN BLIR JAG (Jenner, 2004, sida 15) 



 

 

 

 

Det innebär en risk att en negativ upplevelse hos klienten i möte med socialtjänsten kan 

lagras i minnet och ge negativ effekt för framtida möten. Däremot om klienten känner sig 

lyssnad på och blir bemött med respekt för sin person kan det professionella mötet 

generera ökat förtroende för vårdapparaten, och tvärtom när klienten inte känner sig 

inkluderad ökar risken för bristande förtroende och handläggare får därmed inte samma 

möjlighet att hjälpa (Croona, 2003).  

Bemötande är generellt känslan av acceptans och trygghet där gemenskap och 

samhörighet avgör kvalitén på vården. Klienten behöver få känna att den professionella 

inger hopp och ser till klientens egna resurser (Croona, 2003). 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att belysa handläggares erfarenheter av bemötandet av barn och 

ungdomar inom socialtjänsten, samt vilka faktorer som främjar/hindrar att ett gott 

bemötande upprätthålls i arbetet.  

 Hur resonerar handläggare om vad bemötande i arbetet med barn och ungdomar 

samt deras föräldrar är.  

samt 

 Hur resonerar handläggare om hur de upprätthåller gott bemötande mot barn, 

ungdomar och deras föräldrar? 

Teoretiska utgångspunkter  

Den här studiens teoretiska utgångspunkter baseras på von Wrights (2000) relationella 

och punktuella perspektiv. Inom dessa teorier kan man dela upp synen man har på andra 

som ”vad” eller ”vem”, alltså som objekt eller subjekt. Inom det relationella perspektivet 

anses en människa vara ett ”vem” och inom det punktuella perspektivet anses en 

människa vara ett ”vad”.  I arbetet med barnavårdsärenden kan man tänka att barnet blir 

”vem” och föräldern ”vad” då arbetet ska rikta sig till att barnet ska få sina behov 

tillgodosedda av föräldern. Föräldern blir i de fall ett ”vad”, ett verktyg, som ska fungera 

för att ge barnet vad det behöver för att må bra.  

Punktuellt och relationellt perspektiv  

Vi har utgått från det relationella perspektivet där människan ses som en produkt av sitt 

sammanhang (von Wright, 2000). Med det menar von Wright att en persons handlande i 

nuet påverkas av dennes förflutna och dennes tankar om framtiden. Det relationella 

perspektivet har sin utgångspunkt i att människor blir till och formas i möten med andra, 

i intersubjektivitet. Med intersubjektivitet menas att vår framtid och personlighet formas 

utifrån möten, där vi ser oss själva genom andras ögon. På det sätt en upplever att en blir 

bemött avgör ens syn på sig själv och detta påverkar ens utveckling av sin personlighet 

(von Wright, 2000).  
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Von Wright (2000) beskriver hur det inom det punktuella perspektivet anses att en 

människa är en produkt av sin bakomliggande historia. Både en människans biologiska, 

historiska tillhörighet i samhället och personens psykologiska och sociala faktorer avgör 

vad personen blir. Dessa faktorer kan enligt det punktuella perspektivet isoleras från 

varandra för att förklara varför en människa är den hen är. Inom det punktuella 

perspektivet beskrivs människor som en produkt som måste göra en medveten förändring 

för att kunna förändras. Till skillnad från det relationella perspektivet, menar von Wright, 

där människan konstant förändras av sitt nuvarande sammanhang, måste en människa 

enligt det punktuella perspektivet objektifiera sin personlighet och göra ett medvetet val 

för att kunna förändra sin personlighet. 

 

Von Wright (2000) skriver också om begreppen ”att se sig själv i andra” och ”att ta den 

andras perspektiv”. Von Wright menar att ”ta den andras perspektiv” handlar om hur 

människor härmar andra människor, som en imitation på stimuli. Människor blir alltså lik 

den sociala omgivning hen befinner sig i. ”Att se sig själv i andra” innebär att människan 

som subjekt kan, utifrån den andras reaktion, förstå sitt eget handlande. Det blir således 

inte en imitation på stimuli, utan en medvetenhet som avgör människans reaktion.  

 

Det finns det en tydlig skillnad mellan det relationella och det punktuella perspektivets 

utgångspunkter. Trots detta går de ändå in i varandra. Vi har valt dessa teoretiska 

perspektiv då handläggarnas arbetsuppgifter grundar sig i bedömningar av människors 

handlande och syftet med insatser från socialtjänsten är att klienterna så småningom ska 

klara sin vardag utan insatser. 

Subjektivitet – det unika hos individen 

Von Wright (2000) skriver i sin avhandling ”vad eller vem” om vad som gör oss till 

individer med egenskaper och uttryck som är unika, och hur det spelar roll för vårt 

bemötande i mötet med andra. Författaren menar att vi är individer med egenskaper och 

unika uttryck och detta får konsekvenser i hur vi fokuserar vår uppmärksamhet på den 

andra personen i mötet. Med detta menas att vi tar med oss en förförståelse för situationen 

och personen från tidigare erfarenheter in i den nya situationen. Om klienter kommer till 

ett möte på socialkontoret med föreställningen eller erfarenheten att de anser att 

handläggaren inte vill klienten väl, kommer klienten ha med sig detta in i mötet. Mötet 

blir påverkat av klientens tidigare uppfattningar av handläggare och därmed kan motstånd 

från klienten gentemot den nya handläggaren vara strakt redan från början. Motståndet 

kan för handläggaren tolkas som en ovilja att ha kontakt och då blir det svårt för 

handläggaren att få till ett bra bemötande. Bilden klienten har av handläggare kan då 

också förstärkas (von Wright 2000).  



 

 

 

 

Hejlskov Elvén (2009) pekar på att våra föreställningar om andra ofta avgör vårt sätt att 

bemöta. Detta gäller både klienter som handläggare, att man påverkas av tidigare 

erfarenheter. För att en negativ bild av handläggaren inte ska förstärkas måste 

handläggaren i mötet med klienter upplevas som mindre auktoritär och mer ödmjuk för 

hens situation, då det ger en möjlighet till relationsutveckling. Relationsutveckling är 

också grunden till att lyckas få en annan person att vilja förändras.  

 

Enligt det relationella perspektivet blir vi till i möten med andra, där vår subjektivitet 

möter en annan. Det är våra handlingar som blir synliga i mötet som beskriver oss för den 

andre. Detta innebär att subjektiviteten inte baserar sig på individuella egenskaper utan 

på beteenden i situationen där den andres förutfattade mening avgör vår existens. Detta 

medför även att subjektiviteten är en flytande uppfattning av andra som ständigt ändras 

beroende på den situation vi befinner oss i, och vilka vi befinner oss i situationen med. 

Med andra ord blir det omöjligt att avgöra vem en annan människa egentligen är (von 

Wright, 2000).  

Intersubjektivitet – det som sker i mötet mellan människor 

Den amerikanske filosofen och socialpsykologen Georg Herbert Mead utvecklade en 

teori där han beskriver att interaktion i mötet mellan människor i sociala sammanhang är 

det som skapar vår identitet. Von Wright (2000) skriver om Meads teori och belyser 

intersubjektivitet som det viktigaste i vad hon kallar för det dialektiska perspektivet. 

Intersubjektivitet innebär det som skapas mellan människor i möten, där språket är det 

främsta redskapet till ett pedagogiskt bemötande. Förutsättningen för ett pedagogiskt 

professionellt bemötande är enligt von Wright (2000) öppenheten i det dynamiska 

mellanmänskliga mötet. Med detta menar författaren att människors subjektivitet, det 

som gör oss unika, kan i mötet med en annan skapa nya förutsättningar för socialisation 

och bidra till självutveckling. 

Med intersubjektiviteten kan två människor i en situation genom ett samförstånd skapa 

en samhörighet där förståelsen för den andra är avgörande. Intersubjektivitet är därför en 

viktig aspekt när det kommer till bemötande då samförståndet för människor närmre 

varandra i stunden (von Wright, 2000). Enligt det relationella perspektivet skapas 

intersubjektivitet av förståelsen av människors interagerande med varandra. Detta innebär 

att vi agerar med olika beteenden utifrån hur vi blir bemötta. I det pedagogiska mötet är 

det en fördel som professionell att vara medveten om att ens bemötande skapar olika 

beteenden från klienter genom en så kallad motreaktion. Med den insikten kan den 

professionella dra fördel av ett pedagogiskt medvetet bemötande till den enskilde (von 

Wright, 2000). Handläggare kan gå in i ett möte med medvetenheten om att klienten 

eventuellt känner sig motvillig till att vara på socialkontoret. För att lyckas få klienten att 

bli motiverad till ett samarbete behöver handläggaren enligt von Wrights teori ge ett gott 

bemötande där respekten för klientens situation prioriteras.  
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Subjektblivande  

Von Wright (2000) menar att det mest betydelsefulla för det mänskliga subjektblivandet, 

det s.k. identitetsskapande, är det relationella perspektivets två grundpelare. Dessa är att 

”se sig själv i andra” och att ”ta den andras perspektiv”. Det första innebär vikten av att 

förstå hur andra ser på mig, det avgör enligt Meads teori hur ens självkänsla och självbild 

utvecklas. Det andra bygger på att kunna se fördelar med hur andra beter sig och utveckla 

sig själv därigenom. Dessa två dimensioner av subjektblivande kallas av Mead för 

signifikanta andra och generaliserande andra.  

Signifikanta andra skapas av människans självmedvetenhet i sociala relationer. Alltså 

möjligheten att ta andras perspektiv skapar ens egen självbild. Detta sker i relationer där 

vi interagerar med människor vi anser som viktiga. Generaliserande andra bygger 

däremot på samhälleliga normer där kultur och anonymiteten utgör grunden för 

interaktion. Detta innebär enligt det relationella perspektivet att människan ibland är en 

signifikant annan och ibland en generaliserande annan (von Wright, 2000). Båda har 

betydelse för bemötandet där professionella både påverkar och påverkas av sin omgivning 

och interaktionen i mellanmänskliga möten. I studiens analysdel kommer dessa två 

teoretiska begrepp att diskuteras utifrån studiens resultat.  

Förförståelse – en nödvändig förutsättning 

Förförståelse innebär enligt det relationella perspektivet de erfarenheter människan bär 

med sig från tidigare händelser. Tidigare händelser hjälper människor att förstå sin 

situation och ta avgörande beslut om hur de bör agera och bete sig, vilket kan vara både 

till hjälp och till hinder. Enligt Croona (2003) kan detta stjälpa den professionella i sitt 

yrkesutövande då egna åsikter och fördomar kan ta övertaget över den öppenhet som 

behövs i mötet med klienter. Här blir praktisk erfarenhet, kompetens och medvetenhet 

om förförståelsens inverkan på mötet av betydelse för bemötandet.  

Inom den pedagogiska praktiken är förståelsen för människors olika förförståelse därför 

en viktig aspekt. Detta underlättar relationskapande mellan enskilda människor. 

Förförståelsen bygger på kultur, social tillhörighet och tidigare upplevelser. Förståelsen 

för andras förförståelse ger oss möjligheter till samordning av andras perspektiv och 

världsbild (von Wright, 2000). I mötet med klienter finns möjlighet för den professionella 

att på ett pedagogiskt sätt använda sig av klientens förförståelse så att en lärandeprocess 

kan ske där klientens föreställningar om vem hon är, kan bli, vill vara och borde vara kan 

skapas (Croona, 2003).  

I det professionella mötet är det den professionellas ansvar att ge ett gott bemötande. Då 

människan formas av tidigare händelser bör man som professionell vara medveten om att 

tidigare händelser speglar av sig på de förväntningar som finns på nuet. Att se den andra 

som en människa med förförståelse och utgå från individens förutsättningar ger större 

chans för att ett gott bemötande ska kunna ske (von Wright, 2000). 



 

 

 

 

Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt redogör vi för det metodologiska val som gjorts för studien. Avsnittet 

kommer också innefatta redogörelse för metodologiska utgångspunkter, planering och 

genomförande.  Insamlingsmetod, urval och analysmetod, samt forskningsetiska 

överväganden kommer att diskuteras.  

 

Vetenskapsteori  

Den hermeneutiska vetenskapsteorin är en tolkningslära där förståelsen för en människas 

handlande är i fokus. Utgångspunkten innebär att man inte bara vill förstå en annan 

människas handlade, utan också förstå orsakerna till varför personen handlar som hen gör 

och även dennes egna upplevelser av sitt handlande (Bryman, 2011). Som handläggare är 

det avgörande att finna roten till varför individen är i kontakt med socialtjänsten om rätt 

hjälp ska kunna ges. Genom att förstå orsakerna till hens handlande utifrån individens 

egen upplevelse och omgivningens upplevelse för att kunna se helheten av individens 

situation, gör att handläggaren kan förstå individens behov och tillgodose dessa.   

Det är viktigt att tolka det som sägs i rätt historisk och social kontext, i vilket åsikten har 

sagts, för att kunna tolka vad som sägs. Empati är en viktig faktor för att kunna tolka och 

sätta sig in i någon annans perspektiv (Bryman, 2011).  

Thurén (2007) menar att hermeneutiken kan vara en osäker källa till kunskap. 

Hermeneutiken innebär att man tolkar människors känslor och tankar utifrån sina egna 

upplevelser och empatiska förmåga, därför kan man aldrig vara säker på att det man tolkar 

är den andre personens verklighet. Det är ens subjektiva uppfattningar och tolkningar utav 

svaren som avgör fakta man får fram. Tolkningar färgas av tidigare erfarenheter och egna 

känslor och därför blir den tolkade versionen färgad av saker som inte personen som 

berättade har upplevt. Trots att det inte går att generalisera kunskapen kan man ändå få 

en idé om hur verkligheten kan upplevas (Thurén, 2007). Det i sig kan vara värdefullt.  

Kvalitativ ansats   

Valet av forskningsmetod avgörs beroende på vad en ämnar undersöka. Ett 

tillvägagångssätt en kan använda i en forskningsansats där en vill komma åt en fördjupad 

kunskap om intervjupersonernas upplevelser, är vad Bryman (2011) beskriver som 

kvalitativ ansats. Då denna undersökning riktar sig till handläggares upplevelser av 

bemötandets betydelse i arbetet med ungdomar, är det lämplig att vi använder oss av en 

kvalitativ ansats. Kvalitativ forskningsmetod används oftast då undersökningar baseras 

på intervjuer eller observationer och anses vara en mer öppen forskningsmetod än en 

kvantitativ ansats. Resultatet beskrivs i ord snarare än i siffror och är öppen för att 

verkligheten kan uppfattas på olika sätt (Bryman, 2011).  
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En kvalitativ ansats med intervju som insamlingsmetod ger oss möjligheten att ta del av 

enskilda handläggares verklighet; vad dem ser, hör och upplever när de arbetar, utan 

betydande begränsningar. Det är deras verklighet som vi är ute efter. Det finns ett intresse 

av att skildra och ta del av enskilda handläggares upplevelser då det ger en idé av vilka 

utmaningar handläggare kan möta i sitt arbete när det gäller bemötande. 

 

Valet av kvalitativ ansats fordrar av oss som genomför studien att vi är medvetna om våra 

egna förutfattade meningar för att inte påverkas av våra fördomar när vi möter 

intervjupersonen, detta för att studien ska vara kvalitetssäker. Även tidigare forskning bör 

granskas för att få en större förståelse och kunskap om området som man ämnar 

undersöka (Bryman, 2011).  

Datainsamlingsmetod 

Det finns olika undersökningsmetoder när det kommer till kvalitativa studier. Vi har valt 

att undersöka upplevelsen av bemötandets betydelse genom intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2014, sida 39) förklarar att strukturen är ungefär samma som ett vanligt 

samtal, men som professionell intervju för den med sig ett angreppssätt och en frågeteknik 

av arteget slag. 

Intervjuerna utformades på så sätt att vi sammanställde intervjufrågor, valde ut 

intervjupersoner och under intervjun spelade vi in hela sessionen. Detta för att sedan 

kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun och med det få re abilitet i svaren. Kvale och 

Brinkman (2014)  menar att intervjun ska utformas på ett professionellt sätt där 

intervjuledaren har kontrollen över hur det ska gå till. Det är av vikt att de som utför 

intervjun har lärt sig en intervjustrategi och medvetet utformar samtalet så 

intervjupersonens uppfattning kommer fram i resultatet av studien. 

De forskningsartiklar som använts i denna undersökning har hittats via databaserna 

Swepub och Academic search elite. Vi gjorde en avgränsning till ”peer-reviwed” 

granskade artiklar då dessa anses ha störst tillit då de har granskats av andra forskare 

innan publicering. Vi avgränsade även sökningen av forskningsartiklar till artiklar 

publicerade mellan år 2005-2015 då vi ville ha så ny forskning på problemområdet som 

möjligt. Vi gjorde undantag med publicerings år för informationen till bakgrunden och 

teoretiska utgångspunkter då referenserna Croona (2003), Jenner (2004) samt von Wright 

(2000) är etablerade forskare som publicerat vad vi bedömde vara relevant kunskap för 

vårt ämnesområde. Vi använde oss även av myndighetstexter från Socialstyrelsens 

hemsida. Förutom de forskningsartiklar som ingår i studien använde vi oss av 

kurslitteratur från Linnéuniversitetet avseende vårt program, men vi sökte också i 

Linnéuniversitetet biblioteksdatabas efter ytterligare material som vi ansåg betydelsefullt 

för vårt problemområde.  



 

 

 

 

Planering och genomförande 

Urval 

Det finns olika urvalsmetoder att välja mellan när det kommer till kvalitativ forskning. 

Bryman (2011) beskriver två olika metoder, bekvämlighetsurval och målinriktat urval. 

Bekvämlighetsurvalet används när forskare väljer intervjupersoner mer av en slump då 

intervjupersonerna råkar finnas inom räckhåll för forskningsstudien. Målinriktat urval 

används då forskare specifikt väljer intervjupersoner som har en specifik kunskap inom 

forskningsområdet. Vi har valt att använda oss av målinriktat urval då vi specifikt 

eftersökte handläggares erfarenheter om bemötande inom avgränsningen barn- och 

ungdomsärenden. Kravet för att ingå som intervjuperson var att man vid intervjutillfället 

arbetar inom socialtjänsten med arbetsuppgifter inom barn- och ungdomsärenden.  

Valet att initialt avgränsa antalet personer som intervjuades gjordes till 4-7 st. då vi 

intresserar oss för några handläggares erfarenheter av bemötandet av barn och ungdomar. 

Avgränsningen baserades även på studiens omfattning och att den var tidsbegränsad. Vi 

koncentrerade sökandet av intervjupersonen till södra Sverige då målet var att kunna 

utföra intervjuerna på plats. Utifrån en karta av Sveriges kommuner valdes några 

kommuner ut som var inom, vad vi ansåg en rimlig körsträcka. Urvalet skedde med 

intentionen att kommunerna inte skulle vara samverkans kommuner med den tanken att 

detta skulle ge oss nyanserade svar och olika perspektiv på bemötande.  

Skulle vi inte haft tillräckligt gensvar av intresserade intervjupersoner hade vi utökat till 

hela Sverige och utfört de intervjuer som krävts via telefon.  

Vi valde att en av oss skulle ha ansvar för att kontakta handläggarna i de kommuner vi 

valt ut. Det visade sig ta lång tid och svårt att få kontakt med handläggarna via telefon, 

eftersom de ofta var borta från kontoret eller upptagna i möte. De vi kom i kontakt med 

avböjde medverkan.  

För att öka chanserna att handläggare ville delta så skickades e-post ut med information 

om uppsatsen (bilaga 1) till e-postadressen för respektive kommuns socialtjänst. E-posten 

adresserades till handläggare som jobbar med barn och ungdomar. En kommun återkom 

snabbt och hade två handläggare som ville ställa upp. De som vi inte hörde ifrån inom 

några dagar ringde vi upp för att ännu en gång presentera oss. Man lovade att återkomma 

men då detta tog lång tid vände vi oss till en som är chef där vi arbetar för att genom hens 

nätverk komma i kontakt med intervjupersoner på annat håll. Med denna hjälp lyckades 

vi få tag i fyra intresserade handläggare. 

Efter att vi bokat in sex intervjuer hörde en kommun av sig och hade en handläggare som 

kunde ställa upp. Vi bestämde oss för att den geografiska spridningen på kommunerna 

kunde vara en fördel eftersom de kan ha olika uppfattning om bemötande inom olika 

socialkontor. Sammanlagt intervjuade vi sju intervjupersoner under tre olika dagar på tre 

olika arbetsplatser.  
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Genomförande 

Innan kontakt med utvalda kommuner utarbetades en intervjuguide (bilaga 1) där alla 

frågor som kunde hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar ingick. Intervjuguiden 

delades upp i olika rubriker; bakgrund, bemötande och övriga frågor. För att säkerställa 

att frågorna var relevanta och kunde ge oss svar på våra frågeställningar bad vi en person 

med kunskap inom området, att gå igenom frågorna. Personen gav oss feedback på 

intervjufrågorna och hjälpte oss att revidera dem så att de var relevanta för vår studie och 

korrekt formulerade, eventuella svagheter åtgärdades.  

I intervjuguiden fanns övriga frågor som kunde vara av intresse för oss att få reda på men 

som inte var prioritet för intervjun. Innan intervjun började gick vi igenom de etiska 

riktlinjerna med intervjupersonerna för att försäkra oss om att intervjupersonerna tagit del 

av dem. Vi gick igenom studiens syfte, hur intervjun var upplagd och hur lång tid vi 

beräknat att intervjun skulle ta. Vi informerade också om att vi spelade in intervjun på 

bärbara enheter och att innehållet skulle hanteras med stor försiktighet, att materialet 

endast skulle hanteras av oss som intervjuade och att inspelningarna skulle raderas efter 

studiens färdigställande.  

Under intervjun turades vi om att anteckna medan den andra fokuserade på att ställa 

frågorna och leda intervjun, detta då vi ville få en mer nyanserad uppfattning av vad som 

sagts. Intervjun spelades in via en mobiltelefon vid första intervju tillfället, på 

nästkommande intervjutillfällen spelades det även in på en Ipod då det ansågs säkrare, 

men mobilen användes också som backup.   

Databearbetning och analysmetod  

Intervjuerna hade låg grad av strukturering och hög grad av standardisering. Det innebär 

att intervjufrågorna utgick från frågeställningarna och hade en öppen karaktär vilket ger 

intervjupersonen möjlighet att utveckla sina svar och intervjuaren att ställa följdfrågor. 

En hög grad av standardisering hölls för att frågorna vi ansåg vara relevanta skulle bli 

ställda utan att någon glömdes bort. Inspelningarna syftade till att kunna lyssna på 

materialet flera gånger och därmed kunna göra en mer noggrann analys. På så sätt fick vi 

en helhetsbild av vad intervjupersonerna ville förmedla. 

Bearbetning av material skedde via transkribering av ljudmaterialet till ordagranna 

textutskrifter från alla intervjuer, både från ipoden och från mobilen som vi använde oss 

av till att spela in med. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att exakt det 

som sagts skrivs ned för att ge god kvalitet i resultatet, men å andra sidan kan en 

ordagrann utskrift vara missvisande i vad som har sagt menar författarna. Av den 

anledningen såg vi till att transkribera ljudmaterialet så snart som möjligt. Detta gjorde 

att vi kunde undvika missförstånd i vad som sagts då vi ansåg att ju snabbare vi kunde 

transkribera, desto mindre risk att vi skulle glömma viktig information från 

intervjutillfället. Viktig information kan till exempel vara gester eller mimik som 



 

 

 

 

intervjupersonerna förmedlade, vilket inte kan höras på det inspelade materialet. Genom 

att transkribera ljudmaterialet gav det oss också möjligheten att kunna gå igenom 

transkriberingarna för att kunna hitta likheter och skillnader mellan vad de intervjuade 

hade sagt.  

I vår analys använde vi oss utav tematisk analys, vilket innebär att vi fokuserade på vad 

respondenterna sa och inte hur respondenterna sa det. Alla textutskrifterna färgkodades 

utefter de olika teman som framkom från svaren under intervju. Detta var ett enkelt sätt 

för att fler gånger kunna analysera materialet. Med meningskoncentrering menas att det 

intervjupersonen svarat på en fråga förkortas men att huvudinnebörden av svaret 

formuleras om. Genom att använda oss av denna metod kunde vi jämföra och sammanföra 

intervjupersonernas åsikter till flytande text i resultatdelen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska riktlinjer som forskare ska förhålla sig till är informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Forsman, 1997). Dessa 

krav tar upp rätten till frivilligt deltagande i studien, konfidentialitet kring materialet som 

samlas in och att intervjupersonens identitet hålls konfidentiell. 

Informationskravet 

Som forskare är man skyldig att informera intervjupersonerna om deras rättigheter och 

ge intervjupersonerna tydlig information om studiens innehåll och syfte. Informationen 

som ges ska vara formulerad på ett enkelt sätt för att intervjupersonerna ska kunna ta till 

sig den och förstå den (Forsman, 1997). 

Inom forskning måste intervjupersonerna få information om studien för att kunna ge sitt 

samtycke till medverkan. Informationen ska innehålla syfte med studien och vad 

intervjupersonernas medverka innebär för studiens resultat. Enligt Vetenskapsrådet 

(2011) har intervjupersonerna rätt att avsluta intervjun när de vill, och medverkan ska ske 

på frivillig väg.  

Konfidentialitetskravet  

Inom forskning hålls intervjupersonen konfidentiell. Det innebär att ingen information 

som kan avslöja vem intervjupersonen är får skrivas med i studien. All information måste 

presenteras på så sätt att det inte går att urskilja vem intervjupersonen är. Detta medför 

att det aldrig ska presenteras varifrån intervjupersonen kommer, inte heller vilken 

arbetsplats denne har (Vetenskapsrådet, 2011). 

Nyttjandekravet 

Bryman (2011) skriver att den information som forskaren får av intervjupersonen endast 

får användas i den specifika forskningsstudie som utförs. Ingen information som samlats 

in får användas av en tredje part. 
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Samtyckeskravet  

Forsman (1997) menar att det kan vara till fördel att få samtycket både skriftligt och 

muntligt då det kan klargöra studiens syfte för intervjupersonen genom att få 

informationen på olika sätt. Intervjupersonerna ska få information om att de kan sätta upp 

olika villkor för att de ska medverka i studien, samt att de har rätt att avsluta intervjun när 

som helst. Vid ett eventuellt avhopp ska den information som samlats in förstöras av 

forskaren då intervjupersonen inte längre medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

Innan intervjun påbörjas ska intervjupersonen skriftligen fått intervjuguiden, etiska 

riktlinjer samt information om att de har rätt att avsluta sin medverkan när de vill. 

 

I vår studie tog vi hänsyn till att noga informera om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(2011) både vid första kontakten via utskick på e-post men också innan den fysiska 

intervjun började för att försäkra oss om att de har tagit del av riktlinjerna. Vi ställde 

frågan till alla intervjupersonerna om vi fick spela in intervjun, samtliga intervjupersoner 

samtyckte till detta. Vi gav även alla information om att de har rätt att avsluta sin 

medverkan när de vill och därav uppfylldes samtyckeskravet. Vi tog hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att hantera ljudmaterialet på ett säkert sätt. Inspelningarna 

genomfördes på en privat mobiltelefon och en ipod för att vi båda skulle ha tillgång till 

inspelningarna. Ljudmaterialet överfördes till våra privata datorer som har lösenord ingen 

annan känner till. Därefter raderades ljudfilerna från de bärbara enheterna.  

Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2011) bedöms en kvalitativ studie efter om den uppfyller 

kvalitetskriteriernas tillförlitlighet och äkthet. För att en kvalitativ studie ska uppfylla 

kvalitetskriteriernas tillförlitlighet måste delmål uppfyllas, vilka är trovärdighet och 

överförbarhet.  

Trovärdighet  

Studien ska utformas på så sätt att innehållet verkar trovärdigt för den som läser. Det är 

av vikt att kunna visa att studien har följt de etiska riktlinjer som förespråkas inom 

forskningen för att trovärdigheten ska uppfyllas (Bryman, 2011).  

Överförbarhet  

Enligt Bryman (2011) är överförbarhet när forskaren beskriver omgivningen för studien. 

Detta syftar till att läsarna ska kunna förstå sammanhang i studien och själva kunna 

överföra studiens resultat till andra liknande situationer.  

För att säkerställa att vår studie når upp till kvalitetskriterierna har vi noga redogjort för 

vårt tillvägagångssätt och våra metodologiska utgångspunkter, samt beskrivit hur vi har 

analyserat materialet. Vi vill att den som läser vår studie ska kunna förstå varför vi har 



 

 

 

 

tolkat resultatet som vi gjort. Kvalitativa intervjuer går inte att generalisera i allmänhet 

men kunskapen går att överföra till liknande eller relevanta situationer menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Därför kan vårt resultat vara en indikation på hur handläggares 

erfarenheter kan se ut gällande bemötande, deras tillvägagångssätt och hur 

förhållningssätt kan vara relevanta i liknande situationer.  

Resultat 

I det här avsnittet redovisas resultatet från studien om handläggares erfarenheter av 

bemötande. Resultatet innehåller samtliga intervjupersoners utsagor. Materialet är 

sammansatt på ett sätt som gör det enkelt för läsaren att följa. Då intervjupersonerna hade 

olika mycket erfarenhet inom olika delar av bemötande med barn, ungdomar och föräldrar 

har vi valt att sammanställa materialet utifrån rubriker som sammanfattar materialet på 

ett läsbart och förståeligt sätt. Vi har valt att sammanställa resultatdelen utifrån teman 

som framkom under analysen av ljudmaterialet.  

Vi hade sju intervjupersoner från tre olika kommuner i vår studie, alla var 

yrkesverksamma handläggare vid intervjutillfället. Intervjupersonerna bestod av; en 

teamleder för en barn- och ungdomsgrupp, två barnhandläggare, en ungdomshandläggare 

och två mottagningssekreterare. Utbildning, arbetslivserfarenhet och ålder skiljer sig 

bland intervjupersonerna. Resultatet är sammanfattat utifrån vad intervjupersonerna 

berättat. En del av intervjupersonerna har inte svarat på en del av frågorna då det i enlighet 

med deras arbetsuppgifter inte var relevanta frågor att svara på.  

Vi har valt att döpa om intervjupersonerna till fingerade namn och presenterar dem med 

den yrkeserfarenhet och utbildning de har tillsammans med de fingerade namnen som vi 

använder oss av i resultatet. Vi använder oss också av könsneutrala pronomen i texten då 

intervjupersonernas identitet är konfidentiell.  

Presentation av intervjupersonerna. 

Kim arbetar som barnhandläggare och har tidigare jobbat på förskola i 15 år innan hen 

skolade om sig till socionom.  

Robin jobbar som familjehemssekreterare och har tidigare jobbat i skola som kurator, på 

sjukhus, som handläggare för barn- och ungdomar samt som utredningshandläggare för 

mottagningssektionen på ett socialkontor.  

Alex arbetar som mottagningssekreterare och har arbetet inom socialtjänsten sedan hen 

tog socionomexamen 2008. Alex har tidigare arbetat i öppenvården och med utredning.  

Jamie är teamledare för barn- och ungdomsgruppen i den kommun hen jobbar i. Jamie är 

utbildad socionom och har tidigare jobbat med akuta utredningar för barn och ungdomar, 

samt som handläggare i en annan kommun.  
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Billie är utbildad socionom och har även studerat en kurs i socialpsykologi. Billie jobbar 

som barnhandläggare och har jobbat i 2 år. Billie jobbar även parallellt som 

gymnasiekurator.  

Mika är utbildad socionom som tog examen 2014 och jobbar som ungdomshandläggare. 

Mika jobbade som handläggare inom äldreomsorgen under sina studier.  

Chris är utbildad socionom och jobbar nu som mottagningssekreterare men har tidigare 

också varit ungdomshandläggare. Sammanlagt har hen jobbat inom socialtjänsten i 9 år. 

Tidigare har Chris jobbat på lager och en kort period inom barnomsorgen.  

Bemötande  

Under studien ville vi veta vad intervjupersonerna tyckte var ett bra bemötande och alla 

intervjupersonerna var eniga om vad de ansåg att det var; vänlighet, respekt och ärlighet. 

Bemötandet som klienterna får hos socialtjänsten kan vara avgörande menade några 

intervjupersoner, men det kan vara olika vad barn kan se som ett gott bemötande. De 

menar att det man alltid ska se till är att barnet känner sig delaktig och sedd, barnet måste 

känna att handläggaren bryr sig om barnet.  

Att skapa en relation till barnet som man jobbar med, men också att ha en fungerande 

relation till föräldrarna menar många av intervjupersonerna är en del i det goda 

bemötandet mot barnen.  

Mika sammanfattar på ett bra sätt vad intervjupersonerna anser vara ett gott bemötande 

till barn: 

För mig handlar det om att visa respekt för deras 

självbestämmande, för deras vilja, mottaglighet för förändring, 

det styrs ju av ungdomarna i mina ärenden. Att vara lyhörd och 

empatisk. Det handlar om att ha en dialog med ungdomarna, inte 

en monolog. Det är ett gott bemötande för mig. (Mika) 

Vårt bemötande är verkligen skitviktigt, på riktigt. 

Chris säger att bemötande vid det första mötet med mottagningssekreterarna är mycket 

viktigt, både för föräldrar och för barnen. Det bemötande föräldrarna och barnen får vid 

första mötet är en viktig ingång, då det första intrycket från socialtjänsten kommer följa 

med klienterna vidare till handläggaren menar Chris. Intrycket kan vara avgörande hur 

samarbetet mellan handläggaren och familjen/ungdomen fungerar. Chirs säger att ett gott 

bemötandet är viktigt då det involverar hela familjen, inte bara barnet.  

Billie som är barnhandläggare och jobbar med små barn i åldrarna 0-11 år, menar att 

största möjligheten att göra något för barnet är genom att påverka föräldrarna. Samarbetet 

med föräldrarna är otroligen viktigt för barnet, då barnet inte är en egen part förrens de är 

15 år, och tycker inte föräldrarna om handläggaren kan det vara svårt att tillgodose barnets 



 

 

 

 

behov menar Billie. Billie säger att bemötandet och förståelse för barnet och föräldrarnas 

situation är det som kommer öppna porten till att bra samarbete. Även om man ska 

fokusera på att barnets behov ska bli tillgodosedda och att barnet ska känna tillit menar 

samtliga intervjupersoner att det är viktigt hur handläggaren bemöter barnets föräldrar.  

Om jag respekterar föräldrar som kanske också gjort fel mot sitt 

barn så tänker jag att det är positivt för barnet. (Jamie) 

Barnen känner ofta mer tillit till sina föräldrar än till en handläggare och genom att man 

bemöter föräldrarna bra visar man för barnet att man är någon som barnet kan anförtro 

sig till. Mika och Kim är noga med att poängtera att de arbetar utefter barnets bästa och 

att ibland är relationen till föräldrarna inte det viktigaste, den relationen kan inte komma 

först till vilket pris som helst.  

Jag är tydlig med att jag jobbar på socialtjänstens barn- och 

ungdomsenhet, alltså att hela mitt arbete styrs utifrån vad som är 

det bästa för barnet. Även om det är viktigt med föräldrarnas 

åsikter och synpunkter så är jag alltid från början väldigt tydlig 

med att barnens berättelser är det viktigaste för mig. Din åsikt som 

förälder är också viktig men i grund och botten försöker jag lyssna 

till det som ungdomarna vill. (Mika)  

Chris säger att som handläggare är det viktigt att vara är sig själv och att man är ärlig mot 

barnet. Samtliga handläggare var noga med att påpeka att det är viktigt att barnen vet vad 

som pågår och varför dom är på socialtjänsten. Det har barnen rätt till. Dock bör 

informationen ges så att barnet inte känner för stort ansvar för sin sitaution utan att 

informationen anpassas utifrån barnets mognad och ålder. 

Sen är ju barn barn, och de ska inte ta för stort ansvar för 

situationen. Men barn ska ha rätt till att vara med. Och det är ju 

ibland ett dilemma med ungdomar tänker jag, att man gärna vill 

att ungdomen ska bestämma men samtidigt kan man inte lägga ett 

ansvar på huruvida den här ungdomen har det bra eller inte. Utan 

det är våran sak att bedöma… Att veta vad som är bäst för barnen, 

det är ju det allra svåraste i det här jobbet. Att göra dom 

bedömningarna. (Jamie) 

Jamie som jobbar som teamleader för en ungdomsgrupp menar att det är viktigt att ge 

barnet information om varför barnet är där, att berätta vad mötet handlar om och att skapa 

ett sammanhang för barnet om vad situationen handlar om. Hen menar att det är viktigt 

att barnet inte går ifrån mötet med frågor som barnet sen funderar på. Det finns de 

tillfällen som en del barn inte vill prata och då måste handläggaren respektera det, barn 

har också rätt till att inte behöva lämna information. Det blir en balansgång menar 
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samtliga intervjupersoner där man försöker skapa en tillitssituation som barnet känner sig 

bekväm med. 

Dels att skapa någon slags trygghet, att skapa ett sammanhang, 

att barnet får information om; vad är det här mötet till för och 

varför ses vi. Så att det inte blir något lösryckt som bara ger massa 

frågor och sen försvinner man… och jag tycker att det är väldigt 

viktigt att barnet förstår ”varför ska jag träffa den här 

människan?”. (Jamie) 

Det är viktigt att den information som ges inte blir otydlig, då gör man barnet en otjänst 

menar Robin och Alex. Barnen måste veta varför de är på socialtjänsten, för det är inte 

alltid att barnen förstått vad som händer. Det är en fördel att hitta ett intresse som barnen 

har att prata om för att lätta upp situationen menar de, då det nästan alltid finns någonting 

att prata om som barnet eller ungdomen gillar.  

Med tiden har man också lärt sig att känna av läget, alltså på 

familjen när de kommer, vilken nivå man ska lägga mötet på. Man 

får en liten fingertoppskänsla på vilken nivå som passar av 

arbetserfarenheten. Jag tänker att i början när man inte hade 

jobbat så länge så var man kanske för feg för att våga sätta ord på 

det som var problemet. I början tassade man för mycket med vad 

man kunde säga och då blir det osäkert för barnen. Då vet de inte 

vad mötet innebär och då får man absolut ingen bra kontakt med 

barnen. Så jag tänker att det är viktigt att vara tydlig och väldigt 

respektfull. Det tycker jag är framgången i de samtalen jag haft. 

(Alex) 

Men det är viktigt ändå att förklara varför dom är här. Att det blir 

någon form av förklarande samtal, att de vet vad som händer [..] 

har det skett något våldsamt hemma så kommer det ju alltid fram 

till oss även om det går via polisen, att man förklarar att så är det 

alltid. Det är inget särskilt för dom, så här ser det ut. Så man mer 

förklarar samhällets roll i det hela i första samtalet. (Robin) 

Alex menar att en handläggare bör jobba aktivt för att barnet inte ska hamna mellan 

föräldrar och handläggaren utan att barnet ska vara delaktig i mötet, det gäller att lyssna 

på barnet. Handläggare måste också hjälpa barnet att få dennes föräldrar att lyssna på vad 

barnet säger och önskar. Om föräldrarna inte ger barnet utrymme att prata kan det vara 

bra att ha ett nytt samtal där bara barnet ska få berätta sitt så barnet förstår att barnets 

åsikt är viktig menar Robin. Man ska inbringa tillit hos barnet och visa att man är någon 

dom kan lita på. Det första mötet handlar om att försöka avdramatisera situationen och 

att inte göra saken för stor för familjen, utan att få det hanterbart. 



 

 

 

 

Men oftast är det ju barnet som är i underläge när de kommer hit.., 

Och jag är vuxen och ibland är det två handläggare och då är det 

kanske tre vuxna eller fyra vuxna och ett barn. Det som jag ändå 

försöker ha med mig hela tiden är att barnet är viktigast, att jag 

sitter jämte barnet och att jag är på barnets sida. Om man nu ska 

välja någon sida. Det gör man ju inte så aktivt men jag tänker ändå 

att det är barnet som är mitt fokus i samtalet och att jag hela tiden 

för tillbaka samtalet till barnet. (Alex)  

Billie menar att det är viktigt att man inte smyger med de kontakterna man tar och att man 

i förväg meddelar vem som kommer att kontaktas och varför. Bemötandet spelar stor roll 

menar Billie oavsett om det är inne på kontoret eller ute bland folk, en handläggare ska 

alltid visa att hen är på barnets sida. Billie berättar att ibland kör hen klienter till BVC1 

och då är det viktigt hur man uppför sig. 

[..] då tycker jag att det är viktigt att jag inte sitter och småpratar 

med någon BVC- sköterska, ABSOLUT inte, det tycker jag inte är 

okej för att det får inte se ut som vi träffas på möten och så, det 

tycker inte jag är okej. Familjerna får inte undra vad jag håller på 

med. Så de inte misstänker att jag gör något som jag inte säger till 

dom. Att man visar att man är transparant, ”du får läsa vad jag 

har skrivit till dem i det här brevet”, information längs vägen är 

viktigt så att dom känner att dom är med. (Billie) 

Billie menar att det är viktigt att förklara varför vissa saker görs på ett visst sätt, det kan 

förhindra irritation hos klienterna om dom har förståelse för hur socialtjänsten jobbar. 

”Det får inte bli den lilla människan mot den stora myndigheten”. Billie menar att det är 

viktigt att visa respekt mot sina klienter genom att vara transparent till exempel när man 

tar kontakt med andra som har med barnet att göra.  

Mycket är att lyssna in och ha förståelse. Det tycker jag är det 

viktigaste […] ofta kan man ju möta familjerna och säga att ”jag 

kan förstå att du känner så, men det är så här vi måste jobba” […] 

Det kan funka ändå, även om folk inte tycker om vad man gör, 

”men jag förstår att du måste eller så”. (Billie) 

Vem som helst kan hamna på andra sidan skrivbordet 

Intervjupersonerna anser att bemötande har betydelse och spelar en stor roll i hur mötet 

blir. Kim beskriver att hens utgångspunkt är att bemöta andra som man själv vill bli 
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bemött. Det första mötet har stor betydelse för hur kommande möten blir. I det första 

mötet bör en ha en mer inkännande och lyssnande roll för att kunna få en uppfattning om 

problemet hos den en möter menar Kim.  

Det är viktigt att ha med sig det och tänka på hur man själv vill bli 

bemött. Att ha ett bra bemötande är skit viktigt och det kan även 

avväpna. Till exempel om de som kommer är jätte nervösa och 

jätte rädda så märker de att ”men det här är ju inga,.. det är ju 

vanliga människor, alltså man kan ju prata” om jag tror att ”här 

kommer vi inte långt” så kan man ändå lyckas skapa ett 

samarbete. (Kim) 

Bemötandet kan vara avgörande för om barnet eller ungdomen känner sig trygg med att 

berätta om vad som hänt eller inte. Jamie menar att oavsett om barnet eller ungdomen har 

varit i samma situation tidigare och träffat en handläggare så är det viktigt att barnet litar 

på att det är en person som kan ta emot det barnet vill berätta. För ett barn som är extra 

känsligt så är bemötandet särskilt viktigt att tänka på som handläggare.  

Jamie menar att det är olika vad barn behöver för att uppleva att de fått ett gott bemötande, 

men att det är viktigt att se barnet och att göra barnet delaktigt. Barnet ska känna att 

handläggaren bryr sig om barnet och därför måste handläggaren titta mycket på barnet 

och pratar direkt till hen. Robin påpekar vikten av att se barnet och säger att ”Barnet ska 

bli sedd och man ska vara tillgänglig för det”. (Robin) 

Samtliga intervjupersonerna menar att allt arbete måste utgå från vad som blir bäst för 

barnet och att barnet som individ är en viktig del i hur en lägger upp sitt bemötande. Ett 

empatiskt förhållningssätt är nödvändigt för att en ska kunna ha en bra kontakt och 

relation till barnet, utan det kan tilliten och relationen skadas.  

Jag tycker nog att det är ganska viktigt, nu är det här min 

personliga åsikt men jag tycker att det är viktigt att inte vara för 

konfrontativ. Ringa och vara arg typ, asså det finns inte, det är 

ingen bra idé. Till exempel, skulle jag få in en anmälan och då 

ringa och vara omtänksam, ”men jag fick in det här, hur går det 

med er, vad är det som har hänt”? Det är ju inte fejk, det kan ju 

vara att man spelar, men att försöka tänka så att det ska vara den 

tonen på saker, det är lättare om någon är omtänksam än att dom 

skäller ut dig, det tycker nog jag. (Billie) 

Det här är fortfarande en individ, en människa och behöver mötas som 

vem som helst, oavsett.  

Kim menar att det viktigaste i bemötande inom socialtjänsten är att bemöta andra som 

man själv vill bli bemött. Att komma ihåg att en del faktiskt är rädda för socialtjänsten 



 

 

 

 

och att då bemöta dem med respekt. Kim menar vidare att bara för att en är snäll och har 

ett respektfullt bemötande så kan en fortfarande ge tuffa besked. Det handlar om hur en 

berättar, att hen berättar på ett ödmjukt sätt.  

[…]Och mjukhet, för de flesta blir avväpnade om man är lugn […] 

det tror jag är det mest effektiva. Jag tror ibland att man tänker att 

man måste ha en viss attityd för att prata med familjerna men det 

behöver man inte, alltså man kan prata om svåra saker på ett 

vänligt sätt, så är det ju. (Kim) 

Många som kommer till socialtjänsten är ofta nervösa över att vara där och då är bra att 

spräcka bubblan av spänning som uppstår. Billie berättar att hen brukar börja med att visa 

förståelse genom att säga att många känner att det är jobbigt att komma till socialtjänsten. 

På så sätt menar Billie att spänningar släpper. 

En sak som jag tycker är himla bra att ta upp i början är att, ”jag 

vet inte hur det är för er men många är väldigt nervösa för att 

komma hit”. Och då brukar det bubbla ut väldigt mycket ångest 

och det gör mycket för relationen framöver, att det är okej att säga 

till mig att de inte vill vara här och att jag har sagt från början att 

jag kan tänka mig att det kan vara så här. Det är bra för då har 

man låst upp en dörr liksom, det är bra. (Billie) 

De möten som intervjupersonen anser går extra bra är de möten där klienter som inte alls 

vet vad mötet ska handla om går därifrån med en lättnadskänsla. ”Att de kommer härifrån 

med äran i behåll” (Robin). Att handläggaren kunnat påverka mötet med sitt bemötande 

så att klienterna inte är lika rädda för en kontakt med socialtjänsten menar Kim är de extra 

bra mötena. 

Alex nämner att humor är något som har fungerat för hen och att det är viktigt att ha olika 

delar i sin personlighet som kan plockas fram vid tillfälle då det är lämpligt. Detta för att 

öppna upp för relationsskapande och visa att handläggare är människor de med. Jamie 

säger att det som kan underlätta bemötandet är om man är förberedd inför mötet, och att 

man vet vad syfte med mötet är.  

Att jag har tänkt igenom och vet vad är det jag vill förmedla och 

vad är det barnet behöver veta. Så att det inte bara blir hipp som 

happ, att ta upp sekretess och annat också men.., var sätter jag 

barnet. (Jamie) 

Bemötandet mot barn och unga är komplext och handläggare behöver använda både sina 

öron, ögon och känslor i ett samtal med barn menar Chris. Alla utvecklar sin egen metod 

för hur en för ett samtal. Samtliga intervjupersoner menar att en känner av hur känslan i 

rummet blir efter ett samtal, en utvecklar en slags fingertoppskänsla. Något som Jamie 

framhäver är att hen skulle vilja veta vad barnen tycker om bemötandet och samtalet lite 
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oftare. Det är inte ofta som en handläggare får den feedbacken som skulle behövas för att 

man ska kunna utvecklas mer i möten med barn menar Jamie. Jamie säger att hen skulle 

vilja veta vad barnet tycker lite oftare. Det är inte alla som säger det menar hen. ”Hur 

hemskt det här var att träffa mig, för det finns ju de som tycker det”. (Jamie) 

Mika delar med sig av ett ärende där hen var noga med att visa att hen fanns kvar genom 

all motgång som klienten gick igenom. Mika menar att det var viktigt för ungdomar att 

inte bara höra om allt som var fel, utan också få prata om saker som intresserade 

ungdomen. Mika ville uppmuntra till det positiva i killens liv och åkte ibland ut där killen 

var bara för att prata. Mika menar att det var på det sättet hen nådde fram till killen till 

slut.  

Jag hade en, jag har ska jag väl säga, en 14-årig kille som har haft 

ett allvarligt normbrytande beteende under många års tid, med 

mer omfattande missbruk, kriminalitet, avvikningar från 

placeringar. Jag har inte haft honom så länge. Den här killen hade 

dessvärre fått byta många handläggare under en kort tid, för det 

är dessvärre så att många slutar. När jag kom in i ärendet var han 

inte alls sugen eller så peppad och kände att ”nu är det en till som 

jag måste lära känna, hen slutar väl snart”. Så han var inte 

jättemottaglig för hjälp och han gjorde sig okontaktbar och var 

svår att nå och kom inte hit. Men jag gav mig inte så jag ringde 

lite då och då och kollade läget vad han gör och åkte hem till 

honom och hälsade på eller åkte ut till honom där han befann sig. 

Och sen så tillslut så fick jag med honom, det var ju en lång 

ärendegång såklart. Det var HVB-placeringar, SoL-placeringar 

men inför LVU2-placeringen så ville han inte alls åka dit, det var 

ett § 12 hem alltså ett SiS hem. Han sa att han inte tänkte bo på ett 

ungdomsfängelse,” jag tänker inte bo på ett ungdomsfängelse, jag 

tänker inte vara inlåst”, och så försvann han hemifrån några 

dagar. Hans mamma visste inte alls var han var. Men jag ringde 

honom och pratade med honom och tillslut kom han hem och vid 

dagen för inskrivning på SiS hemmet så åkte jag och hämtade 

honom. Han klev ut, han gick upp kl. 9 på morgonen, han gick och 

satte sig i bilen, vi hade en trevlig biltur, tycker jag, ner till Skåne 

där det var och hade inskrivningen och när jag skulle gå så sa han 
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att ”du är en fucking gud” hahah. Aa det var, det är att visa att 

man finns kvar. (Mika)  

Det bara är galningar som jobbar där och de vill åt folks barn 

Att jobba som handläggare är ett tufft jobb tycker samtliga intervjupersoner. Det är ett 

stort ansvar man bär på i att göra bedömningar som inverkar på andra människors liv och 

det är emellanåt svårt att förhålla sig till menar Kim. Det är svårt att veta om den 

bedömningen hen gör är rätt i längden. Ofta får handläggare bara se en ögonblicksbild av 

människors liv och då blir det svårt att veta om hen bedömer rätt utifrån barnets bästa.  

Kim säger också att det kan vara frustrerande att inte kunna försvara sitt yrkesval i 

samhället på grund av sekretess, att det är frustrerande när media lägger fram det som gått 

dåligt med socialtjänsten och att det inte alltid finns möjlighet att berätta om det som gått 

bra.  

Om någon frågar vad jobbar du med ”ja jag jobbar inom 

socialtjänsten”. Man får försvara sig. (Kim) 

Mycket av fördomarna som finns kring socialtjänsten menar samtliga intervjupersoner att 

dom får handskas med på en daglig basis i arbetet.  

Om man aldrig har mött socialtjänsten tidigare och det ända man 

hört talas om är medias bild, att ”det bara är galningar som 

jobbar där och de vill åt folks barn” och så, och då får man ju 

bara lugna ner och säga att det inte är så från början ofta. (Robin) 

Mycket att dessa fördomar visar sig i möten med föräldrar och barn och kan ibland vara 

ett hinder, ett gott bemötande spelar då ingen roll. Samtliga intervjupersoner berättar att 

det förekommer att föräldrar säger åt sina barn innan mötet att de inte får säga vissa saker 

för att socialtjänsten då kommer att omhänderta barnet. Chris menar att det är viktigt att 

kunna känna av och läsa av barnet när man är inne på ett ämne som föräldrarna sagt åt 

dom att inte prata om. Chris menar att man inte ska sätta barnet i en svår sits och pressa 

fram information. Chris menar att det inte gör barnet något gott att bli pressad och att man 

ibland får prata om andra saker istället.  

Det blir en ganska så stor konflikt inom dom, man märker det 

ganska tydligt och det är svårt för jag måste också göra mitt jobb. 

(Chris) 

Det tar extra lång tid att skapa ett förtroende hos barnet när föräldrarna sagt åt dom att 

inte prata med handläggaren om vissa saker. Det blir svårt att bemöta barnet och skapa 

tillit.  
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Robin berättar att hen kan märka på en del barn att föräldrarna har pratat mycket med 

barnen innan om hur de ska bete sig och vad de ska säga. Barnen kan då bete sig på ett 

sätt som visar att de inte vet vad de ska säga eller inte och att det märks tydligt.  

Att de förstår att det kan var rätt bra att ta upp det på bordet och 

prata om det att ”vet du något om socialtjänsten, har du hört 

något, har mamma eller pappa berättat och vad säger de då”? Det 

kan vara bra att lyfta upp det och förklara […]. Det kan 

underlätta. (Robin) 

Alex berättar om ett möte som ägde rum för ett tag sedan med en familj där mamman har 

ett alkoholmissbruk. Barnet hade pratat med vuxna i skolan om att det var jobbigt att 

mamma drack och att han fick ont i magen av den situationen som han befann sig i. Under 

mötet med Alex var mamman väldigt ifrågasättande gentemot pojken och pojken ändrade 

då inställning. Pojken menade under samtalet med Alex att det inte fanns några problem 

längre och att allt var bra nu. Alex menar att pojken blev utsatt under samtalet av att 

pressas av sin mamma om vad han egentligen menade.  

Det kan vara en utmaning alltså, verkligen 

Samtliga intervjupersoner uppger att något av det svåraste är när klienter undviker 

socialtjänsten och är svåra att få tag på. Utredningstiden är bara på fyra månader och inom 

den tiden skall socialtjänsten komma till ett beslut i sin utredning och när klienter gör sig 

oanträffbara försvårar det att hålla tidsramen. De föräldrar som undviker kontakt låter 

sällan socialtjänsten prata enskilt med barnen, vilket socialtjänsten skall göra då en 

utredning öppnats.  

För barn och ungdomar som inte vill ha kontakt med socialtjänsten måste man ta reda på 

om det finns ett sätt att ha kontakt på som barnet eller ungdomen känner är okej. Med 

ungdomar är det ofta lättast att ha sms kontakt den första månaden och därefter kan 

ungdomen gå med på att träffas. Även de barn som föräldrarna inte låter träffa 

socialtjänsten kan de ha kontakt via sms med barnet menar både Alex och Robin, detta är 

i de fall det är tvunget för socialtjänsten att få enskild information från barnet. 

Man får vara envis och inte ge sig. Om man nu tänker så att 

socialtjänsten har en hög arbetsbelastning så är det ju de familjer 

som undviker oss, och som inte hörs så mycket och som inte gör 

några jättestora misstag, det är de som hamnar i kläm. Men de 

familjer som verkligen undviker oss, där krävs det ju tio, femton 

utredningar innan man kommer till vägs ände. Man måste påvisa 

att den här familjen inte är mottaglig för hjälp och det tar ju lång 

tid helt enkelt. Då får man kanske ta utredning efter utredning och 



 

 

 

 

till sist kanske man når dit hän att nu kan vi kanske göra 

någonting. (Alex) 

Robin säger att med ungdomar kan det vara bra att veta om ungdomen har kontakt med 

någon som ungdomen har förtroende för. Det kan till exempel vara någon i öppenvården 

eller en fältsekreterare. Robin menar att det då kan vara det bästa för ungdomen att 

handläggaren får rapporter från den andra vuxna om hur ungdomen har det i stället för att 

handläggaren jagar ungdomen. Det kan vara frustrerande för ungdomen att ha kontakt 

med socialtjänsten. Genom att ha kontakt med en andra part får socialtjänsten kontakt 

med ungdomen utan att ungdomen behöver känna sig obekväm.  

Alex och Robin menar att en annan utmaning är familjer som är återkommande i 

utredningar inom socialtjänsten. De familjerna kan vara väl medvetna om hur de ska göra 

för att undvika möten med socialtjänsten och ger de inte handläggaren medgivande att 

prata med barnet enskilt, då blir det svårt att hjälpa barnet. En del familjer kan vara 

aktuella för utredningar upp till tio gånger utan att socialtjänsten kunnat göra någon 

skillnad för familjen. Då gäller det att ha tålamod och till sist kan en handläggare komma 

till en punkt där handläggaren får ett genombrott med att kunna hjälpa familjen. De 

familjer som undviker socialtjänsten måste socialtjänsten till sist gå hem till för att kunna 

göra en utredning. Alex säger att de flesta inte undviker socialtjänsten då de flesta vill 

undvika en utredning, eller få den överstökad så fort som möjligt.  

Ibland kanske man hellre måste släppa då än att jaga på folk, om 

vi ser att det är gott nog för barnen ändå. Det ser man också när 

vi kommer i kontakt med föräldrarna att här kommer vi inte få 

någon framgång, dem vill inte oss någonting och vill inte ha någon 

hjälp från oss och vi bedömer att det för barnen är gott nog så kan 

vi inte jaga. För det blir inte bra för baren om vi jagar på. (Robin) 

Familjer som blivit anmälda flera gånger kan uppleva en sorg över att de är aktuella hos 

socialtjänsten igen. En del familjer kan vara motsträviga och skeptiska till att ha en 

kontakt med socialtjänsten på grund av tidigare negativa erfarenheter och att kontakten 

inte har gett något. I sådana ärenden känner Robin att en måste jobba med det negativa 

som hänt tidigare för att så småningom kunna arbeta med familjen på ett sätt som är 

gynnsamt för både dem och socialtjänsten. Kim menar att det är olika hur man kommer 

överens med andra människor, och att det är så oavsett om det är i en professionell 

situation eller utanför arbetet. De gånger Kim upplevt att klienter inte alls är intresserade 

av att ha ett möte med socialtjänsten är det hens ansvar att ta det lugnt och inge förtroende. 

Det kan enligt Kim vara utmanande och hen bearbetar det genom att ha stöttande kollegor 

som man kan prata med. 

Alltså vi är ju de som alltid måste skärpa oss och det kan ju vara 

så att det går i klinch direkt […]och att klienterna blir irriterade. 

Och att det blir väldigt taggigt när de blir rädda, att de blir väldigt 
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konfrontativa. Att försöka hålla sitt lugn och sen går det mer eller 

mindre. […]det är väldigt skönt att ha kollegor omkring sig för då 

kan man faktiskt prata om någon man blir galen på och då kan det 

vara skönt att gå in till en kollega och få ösa ut sig så gott det går. 

(Kim) 

I situationer där klienter återkommer efter en ny anmälan är det viktigt med att vara ärlig 

om anmälans innehåll, att man är saklig men också ödmjuk. Ärligheten är för att ett bra 

samarbete ska kunna uppstå, att man inte döljer något för ungdomen och föräldrarna. Det 

är viktigt menar Chris att inte heller döma ut föräldrarna för hur situationen ser ut.  

Man ska inte gå in där och tro att man är bäst på något sätt. Att 

vara väldigt ödmjuk tror jag man vinner på i längden men när det 

behövs pekas med hela handen, då gör vi det. För det behöver vi 

också göra. (Chris) 

Chris berättar vidare att: 

När jag jobbade som handläggare så tyckte jag det var skitkul att 

träffa ungdomarna för då fick man också vrida in och ut på sig 

själv, fan i mig jag ska nå dig liksom. (Chris) 

De ungdomar som återkom många gånger sågs av en del av intervjupersonerna som en 

utmaning och valde att stå kvar vid ungdomens sida för att visa att man är någon att lita 

på.  

Barn har också rätt och att man har respekt för deras åsikter, att de inte 

vill. 

Alex berättar att en utmaning är om barnet eller ungdomen kommer till socialtjänsten på 

grund av en anmälan och inte har en susning om varför de är där. Då gäller det att jobba 

på ett förtroende och ta det steg för steg. Om det är en anmälan om ett känsligt fall så 

menar Alex att det är viktigt att lyssna på barnet eller ungdomen om vad de har att berätta. 

Att handläggaren inte lägger ord i munnen på barnet och inte framstår som att hen vet 

saker som barnet inte sagt. Det är viktigt att barnet får berätta sin historia utan att 

handläggaren styr samtalet i någon speciell riktning. Det kan bli väldigt svårt menar 

samtliga intervjupersoner när barnet inte alls vill prata om det som handläggaren vill få 

reda på. Barn kan prata om allt möjligt och undvika det ämne som behöver pratas om. 

Det går inte att tvinga barnet och pressa det, därför måste man som handläggare ta ett steg 

tillbaka och prata om saker som barnet intresserar sig för så att man kan få barnet bekvämt 

nog att prata om ett jobbigt ämne. 

Då får man bara lägga ner och låta det vara för då man kan ju 

som sagt inte tvinga dem. Det blir bara obekvämt för dem och det 



 

 

 

 

är ju inte alls meningen. Och barn är såna att det får bli som dom 

vill, det är dom som styr. (Kim) 

 Är det små barn så kan det vara en utmaning om barnet inte kan prata än, då får man 

försöka med andra medel för att få barnet att förmedla sig. Det är en svår avvägning i att 

försöka förstå vad barnet vill förmedla utan att barnet får axla för mycket ansvar menar 

Jamie.  

Det svåraste är när man träffar ett barn som inte säger ett ljud. 

När de är jätterädda och kryper ihop och man ser att dom är riktigt 

rädda. Dom känner ju inte oss. Blyga barn är svårt att veta hur 

man kan få ett samtal till att komma igång ibland. (Chris) 

Det kan också vara svårt med ungdomar som själva har rätt att i stor utsträckning 

bestämma hur de vill ha det, samtidigt som det är socialtjänstens ansvar att se till så att 

ungdomen har det bra. Alex framhåller att det är viktigt att speciellt ungdomar är 

närvarande i mötet och att handläggaren får prata med ungdomen enskilt. Ibland menar 

kan det vara av stor vikt att dela på barn/ungdomar och föräldrar direkt, då samtalet kan 

hämmas av att barnet eller ungdomen är lojal mot sina föräldrar och inte vill berätta vad 

som hänt. Ibland kan föräldern vara problemet till exempel som i fall om sexuella 

övergrepp. I sådana falla måste man alltid göra bedömningar om vad som är bäst för 

barnet. Samtliga intervjupersoner tycker att den avvägningen om vad som är barnets bästa 

är det absolut svåraste i arbetet.  

Vid de tillfällen man pratar enskilt med ungdomen, av olika skäl, är det för att ungdomen 

ska känna sig fri att berätta vad dom vill utan att föräldern tittar på dom. Chris poängterar 

att man inte kan undanhålla information från föräldrarna om ungdomen men genom att 

prata enskilt kan Chris återberätta samtalet med sina ord till föräldrarna.  

Inte oftast men ganska ofta har vi en sammanslutning där vi 

berättar ”så här så här sa Kalle”, man behöver inte säga allt men 

Kalle ska också höra vad det är vi säger till föräldrarna, så 

behöver dom inte fråga ut Kalle. Allt för att barnet ska komma 

ganska så lindrigt undan, vilket dom inte alltid gör men det är vårt 

jobb att alltid se till att det blir så bra som möjligt. Det ser väldigt 

olika ut. (Chris) 

Chris och Mika berättar att det ibland är svårt att få ungdomar att släppa på masken och 

få dom att förstå att det de håller på med inte är bra. Många ungdomar som varit aktuella 

inom socialtjänsten är behandlingströtta, det gör motivationsarbetet krångligt. 

Ungdomarna kommer bara för att dom måste men att det sällan leder någonstans. Mika 

säger att det är jobbigt för man vet att ungdomen kommer att komma dit igen och så börjar 

man om igen.  
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De här ungdomarna som är aktuella länge får också ofta byta kontakt på socialtjänsten, 

även kontakterna inom skolan och BUP3. Det kan bli ett problem och kan minska 

motivationen hos ungdomen för att de aldrig har någon ska står kvar vid deras sida. När 

ungdomen kanske har andra svårigheter som autism kan det vara ännu jobbigare. Mika 

menar att det är svårt att bygga en relation när ungdomen inte har en stadig kontakt. Även 

om socialtjänsten har det övergripande ansvaret för ungdomen välbefinnande är det svårt 

när ungdomen inte är motiverad till förändring, det går inte att förändra någon som inte 

vill förändras. Alex säger också att ibland kan det vara jobbigt när man inte ser resultat 

av insatserna på en gång utan att en ibland kan se en positiv förändring efter flera år. Det 

gäller att ha tålamod menar Alex. 

 […]Men vi försöker ju så långt som det går att jobba med 

frivilliga insatser. Integritet och självbestämmande är viktigt. Jag 

försöker nog alltid att indikera till att utifrån ålder och mognad är 

det barnen som har makten över sin situation. (Mika)  

Jamie berättar att hen varit med om möten med barn där barnet har lämnat rummet och 

inte vill prata mer. Det kan handla om att det är en jobbig situation som barnet är i och att 

det kanske inte är något fel i bemötandet, utan att barnet inte orkar med att berätta om 

något jobbigt som hänt. Jamie berättar att det förekommit i möten med barn som har en 

diagnos eller andra svårigheter, att de inte velat prata med hen. Jamie säger att efter sådana 

möten har hen tänkt att hen skulle lagt upp mötet på ett enklare sätt, att samtalet var på 

en för avancerad nivå för att barnet skulle förstå vad mötet handlade om. Samtidigt menar 

Jamie att hen inte har känt att något möte har gått jättefel, men att det finns bra och dåliga 

möten. 

Ibland kan det vara svårt för vissa barn om de har en diagnos eller 

så att förstå, där kan jag ibland ha känt att man kanske skulle ha 

lagt upp det mycket enklare. ”Förstod verkligen barnet?”. Det 

kanske blev ett för avancerat samtal i förhållande till barnets nivå. 

(Jamie) 

Kim uppger att en del föräldrar pratar mycket om saker runtomkring just det ämne som 

egentligen ska beröras. En del föräldrar som kommer till socialtjänsten har en rädsla i att 

socialtjänsten ska ta deras barn ifrån dem. Kim beskriver att det finns en maktobalans i 

mötet mellan handläggare och föräldrar. Handläggare är myndighetspersoner och besitter 

en makt som kan skrämma föräldrar. Kim lyfter fram att det är viktigt att ha med sig 

tanken om att det finns en maktobalans och att ge ett bra bemötande och försöka lugna 
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ner situationen. Det är det som är viktigt för att kunna nå föräldrarna. Kim säger också att 

ibland måste hen som handläggare ge ett tufft besked till föräldrar, om det handlar om att 

någon av föräldrarna dricker för mycket eller att det förekommit våld mot barnet. Men 

Kim anser att även i de situationerna måste hen ge ett gott bemötande och att det går att 

prata om svåra saker med en mjuk attityd.  

Barn är olika medvetna om situationen men vuxna är rädda för 

vad vi kan göra. Det är det folk har i tankarna hela tiden att ”på 

socialtjänsten kan de omhänderta barn” och att ha det med sig att 

människor ofta känner sig lite i underläge när de kommer hit, 

alltså att det finns en maktobalans. Vi har ju en makt, för vi jobbar 

med myndighetsutövning och jag tror att ha ett bemötande att 

bjuda in till, att inte sitta som en myndighetsperson och slå i 

lagboken […] att vi sitter på några höga hästar, det funkar inte. 

(Kim)  

Även Robin påpekar att det kan vara svårt för föräldrar att komma till 

socialtjänsten om föräldrarna har egna negativa erfarenheter från möten på 

socialkontor. 

Man kanske har de haft det tufft i sin barndom själv [...] eller man 

har det tufft i sitt liv […]och det vet ju alla som kommer till 

socialtjänsten[..] dom vet att vi kan omhänderta barn för vi jobbar 

med myndighetsutövning. Det skrämmer ju en del och det blir 

hotfullt naturligtvis, det gäller att veta det och ha respekt för det. 

(Robin) 

Jamie berättar om ett telefonsamtal hen haft med en förälder som var väldigt upprörd. 

Föräldern ville anmäla socialtjänsten för en del saker som hänt och var väldigt arg. Jamie 

berättar att hen då intog ett lågaffektivt förhållningssätt och gav föräldern tid att prata om 

det som hänt, och sedan att Jamie förklarade för föräldern vad som hade med 

socialtjänsten att göra och vad som socialtjänsten inte hade ansvar för. Jamie berättar att 

hen tror att hens tålamod och lugna bemötande gjorde att föräldern till sist lugnade ner 

sig och de kunde avsluta samtalet på ett bra sätt där de kom överens om att träffas för ett 

möte. Jamie menar att hen inte hade för avsikt att markera mot föräldern på något sätt och 

att det ger ett gott bemötande som sedan kan vara positivt i kommande möten med den 

föräldern. Att bygga en relation istället för att Jamie går i försvar eller blir arg är enligt 

hen att föredra inför kommande möten.  

[…] för mig är det ett sätt som jag tycker fungerar ganska bra, att 

inte brusa upp och inte behöva markera särskilt mycket i hur jag 

beter mig. (Jamie) 
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Jamie menar att det är viktigt att ha en förförståelse för människorna som hen möter. 

Jamie menar att det är viktigt att hen själv tänker efter om hur hen är och hur hens 

beteende påverkar mötet. Jamie menar att om en situation börjar bli aggressiv så tänker 

hen efter hur hen känner sig och hur hen beter sig och försöker anpassa sig efter 

situationen för att den inte ska bli mer aggressiv. Det är viktigt att man inte känner sig 

obekväm eller rädd i de situationerna utan att man istället försöker lugna ner situationen.  

Men Nisse, du var ju bara här för två månader sedan! 

Det kan vara olika menar samtliga intervjupersoner hur ett bemötande ser ut utifrån om 

det är en anmälan eller ansökan som gör att ungdomen kommer i kontakt med 

socialtjänsten, men att man alltid har ett gott bemötande. 

Jag tycker att när det är en anmälan så måste man lägga mycket 

mer fokus på att vi är okej att ha att göra med. Har folk ansökt så 

har folk ställt in sig på att det är mer okej eller så, men när det är 

en anmälan så känns det som att man får jobba lite mer. (Billie)  

Kim och Robin berättar att de som ansöker om stöd själva från socialtjänsten är lättare att 

samarbeta med. Då vet handläggaren vad familjen vill ha hjälp med. När det inkommer 

en anmälan kan det vara svårt att få till ett samarbete då många, enligt Kim, känner sig 

förtvivlade över att det öppnas en utredning på barnet. I de fall då anmälan kommit in till 

socialtjänsten menar Kim att det kan ta tid att få klienterna att börja prata. Och är det så 

att anmälan inte är jätteallvarlig och klienterna håller sig undan och det inte finns grund 

för LVU4 så kan socialtjänsten inte tvinga på dem insatser.  

Och ibland kommer man inte längre heller, ibland är det också så, 

det är inte alltid folk öppnar sig utan det är ”hit men inte längre” 

och man vill ju inte tycka att anmälan inte stämmer enligt dem 

även om vi anar att det ligger mycket i det men är det inte så 

allvarligt att vi har grund för LVU så kan vi ju inte heller tvinga 

på någon insatser. (Kim) 

Jamie menar att om det är en ungdom som kommer till socialtjänsten på grund av en 

anmälan om eget beteende så kan Jamie vara mer tydlig i att ungdomen själv har ett eget 

ansvar i det som hänt. Men att bemötandet ändå är detsamma. Jamie menar att det är 

individer som kommer till socialtjänsten och att det som gör skillnaden till besöket är vad 

orsaken till mötet är. Ibland är det ett utredande samtal och ibland är det mer ett stödjande 

samtal. Det gör att Jamies roll blir lite olika beroende på vad syftet med mötet är. 
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Är det en ungdom som kommer hit för att det strular till exempel, 

så tänker jag att man lite hårdare får markera i att få barnet att 

förstå eget ansvar men så kanske man egentligen inte gör något 

annorlunda i sitt bemötande. (Jamie) 

För de ungodmarna som återkommer kan det vara viktigt att man är samma personer som 

träffar klienterna. Chris menar att relationen finns redan där och det är bra att kunna säga 

att man träffats tidigare och vet vem ungdomen är. Chris menar att på så sätt kan man 

visa att ungdomen blir sedd. Chris menar att man måste vara lyhörd och att det ska 

genomsyra arbetet, det är ett gott bemötande.  

Att man kan gå tillbaka, att kommer det in en ny anmälan om 

narkotika så kan man säga ”men Nisse du var ju bara här för två 

månader sen”. Vi kan gå tillbaka lite i det där snacket att, ”ja vi 

har ju träffats förut” och såna saker, att dom ska känna sig sedda 

sedan någon annan gång innan. (Jamie) 

Billie tycker att det är viktigt att man inte känner sig stressad i ärendet, det är en 

förutsättning för ett gott bemötande. Billie menar också att chefens inställning om 

bemötandet har betydelse för hur mycket men jobbar med det. Billie känner att då hen 

har en chef som lägger stor vikt vid gott bemötande i arbetet med klienter så är en liten 

sak som att bara ringa och kolla hur det är med en klient en viktig arbetsuppgift. 

För mig så har jag en chef som är väldigt positivt till 

relationsskapande och då känner jag att det är viktigt att jag tar 

mig tid att bara ta en promenad med någon eller vara 

tillmötesgående på olika sätt. (Billie) 

Även att anpassa besöken utifrån ungdomens schema är att visa respekt och att man är 

lyhörd inför ungdomen. Ungdomar uppskattar detta och det ger ett gott bemötande menar 

Mika.  

Ingen är expert 

Kim berättar att det är viktigt att klienten känner sig trygg med att handläggaren har en 

kunskapsbas och är professionell. Samtliga intervjupersoner anser att 

socionomutbildningen, egna erfarenhet och den tysta kunskapen är värdefullt att ha med 

sig som handläggare. Man måste se sig själv och sina kollegor som ett redskap i arbetet 

och ta vara på den egna erfaranheten men också kollegornas. Att ha en relevant utbildning 

ger förkunskaper till att kunna bemöta på ett bra sätt. I en relevant utbildning får man lära 

sig olika orsaker som påverkar människors handlande och beteende. Även de som 

kommer nya ut på arbetsmarknaden utan att ha jobbat innan måste ta sig tid att lära sig 

bemötande menar Kim. Kim framhåller att ingen är expert oavsett hur länge man jobbat. 
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Att sitta med och lyssna när andra har ett samtal med klienter ger en bra kunskapsbas för 

att sedan kunna utveckla sitt goda bemötande.  

Sammanfattning av resultat 

Resultatet i denna studie visar på komplexiteten i att handläggare måste kunna bemöta 

barn, ungdomar och föräldrar utifrån olika problematik och utifrån olika situationer. Det 

intervjupersonerna framhåller som är problematiskt när det kommer till att bemöta barn 

är om barnen är rädda för handläggaren, till exempel om deras föräldrar sagt till barnen 

att socialtjänsten kan tvinga barnen att flytta ifrån sin familj. Det som blir problematiskt 

i en situation där barnet måste omhändertas är att barnen oftast är väldigt lojala mot sina 

föräldrar och kanske inte vill flytta. Barnen kanske inte förstår att föräldrarna gjort fel 

och att barnen behöver skyddas från sina föräldrar. Det framkommer också i resultatet att 

det kan vara svårt för handläggare att göra bedömningar utifrån de få tillfällen som  

socialtjänsten träffar barnet och föräldrarna. Att veta vad som är bäst för barnet och hur 

barnets situation egentligen ser ut är en utmaning för handläggare att bedöma.  

Det framkommer också i resulatet att föräldrar kan utgöra en utmaning då de kan visa en 

aggresiv attityd gentemot socialekreterare. En del föräldrar försöker få handläggaren att 

tycka illa om barnets andra förälder eller försöka påvisa att hen inte gjort något fel. En 

del föräldrar och deras barn blir aktuella för utredning inom socialtjänsten ett flertalet 

gånger innan handläggaren kan lyckas nå fram till dem om att ta emot insatser som hjälper 

familjen till det bättre. En utmaning menar de flesta av intervjupersonerna är de gånger 

som föräldrarna håller sig undan socialtjänsten och medvetet undviker kontakt. En 

intervjuperson menar att det är de familjerna som hamnar mest i kläm eftersom 

socialtjänsten har en hög arbetsbelastning och inte har tid att försöka få tag i familjer som 

inte vill ha kontakt med socialtjänsten.  

En utmaning när det kommer till nya familjer som blir aktuella för socialtjänsten är att 

föräldrarna kan ha med sig negativa erfarenheter av socialtjänsten eller förutfattade 

meningar om vad socialtjänsten gör. Det kan då enligt flera intervjupersoner ta tid att nå 

fram till familjen och kunna förklara vad socialtjänsten egentligen gör och vad mötet 

handlar om.  

Flera av intervjupersonerna framhåller att det är viktigt som myndighetsperson att vara 

ödmjuk, lugn och att ha en förståelse för familjerna och deras situation. Flera av 

intervjupersonerna menade att det är viktigt att ha kunskap om människans komplexitet 

och att handläggaren har en kunskapsbas som inger förtroende. En av intervjupersonerna 

uttrycker att det finns en maktobalans i mötet med familjer där handläggaren har en makt 

som gör mötet ojämnt. Hen menade att det är viktigt att hen har med sig den kunskapen 

in i mötet och inte utnyttjar det genom att förmana föräldrar om att de gör fel. Flera av 

intervjupersonerna framhåller att deras främsta mål med möten med familjer är att skapa 

ett samarbete och en relation som präglas av tillit och samarbetsvilja. De menade att 



 

 

 

 

ödmjukhet och respekt är det som ska ligga till grund för möten med familjer. De familjer 

som kommer till socialtjänsten är ofta besvikna på sig själva och befinner sig i en utsatt 

situation. Intervjupersonerna menade att det då handlar om att visa på att socialtjänsten 

är till för att hjälpa dem att hitta lösningar för sin situation.  

En av intervjupersonerna uppger att det kan krävas många utredningar för en del familjer 

innan socialtjänsten ser en positiv förändring hos familjen. Hen menade att det krävs 

tålamod från socialtjänsten och tid för familjen för att lyckas nå en positiv ändring i deras 

beteende.  

Intervjupersonerna menade att när det kommer till bemötande med barn så handlar det 

främst om att visa barnet att hen är där för barnets skull. De menade att det är viktigt att 

bekräfta barnet och lyssna till vad barnet har att berätta. Flertalet av intervjupersonerna 

menade att det är viktigt att inte pressa barnen för hårt på information. Barn är extra 

känsliga när det kommer till negativa upplevelser och handläggaren måste avgränsa hur 

mycket barnet ska få veta om varför barnet är på socialtjänsten. De menade också att det 

är viktigt att förstå att en del barn befinner sig i en svår situation om barnets föräldrar har 

förmanat barnen om att inte prata med handläggaren, barnet hamnar då i ett svårt läge och 

handläggaren måste då avgöra huruvida barnet far illa av situationen eller inte.  

Teoretisk problematisering   

I detta avsnitt problematiseras resultatet med våra teoretiska utgångspunkter för studien. 

Vi har utgått från von Wrights (2000) rekonstruktion av Meads teori om det punktuella 

och det relationella perspektivet, samt von Wrights (2000) teori om ”att se sig själv i 

andra” och ”att ta den andras perspektiv” samt ”intersubjektivitet”. I våra teoretiska 

utgångspunkter har vi också skrivit om ”subjektblivande” ”förförståelse” och 

”professionell bemötandekompetens”. Detta kommer också att belysas och 

problematiseras med resultatet i analysdelen. Syftet med jämförelserna är att se om 

handläggares erfarenheter av bemötande kan sammankopplas med dessa teorier.  

Enligt von Wright (2000) fokuserar det relationella perspektivet på individen som ett 

subjekt som formas i möten med andra människor. Här blir omständigheter i vår sociala 

närhet och våra individuella upplevelser avgörande för vårt beteende och subjektblivande. 

Enligt det relationella perspektivet formas människor genom att uppleva sig själv genom 

responsen från andra.  

Det punktuella perspektivet beskrivs av von Wright (2000) som att människor beter sig 

på ett visst sätt utifrån vissa bestämda utgångspunkter. Det kan till exempel vara 

biologiska, sociala eller psykiska orsaker som bestämmer individers personlighet. I det 

punktuella perspektivet blir således människans individuella egenskaper objektifierade.  

Resultatet i denna studie visar att en del möten inom socialtjänsten kan präglas av det 

relationella perspektivets utgångspunkter då främst handläggaren generellt försöker 

frammana ett personligt möte där barn, ungdomar och deras föräldrar får utrymme för sin 
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individuella problematik. Resultatet indikerar även på att bemötande kan präglas av det 

punktuella perspektivets utgångspunkter, främst då de som besöker socialtjänsten kan ha 

förbestämda åsikter om socialtjänsten. Dessa åsikter kan då prägla både mötet och 

bemötande negativt.  

Exempelvis i de fall föräldrar har en negativ inställning till socialtjänsten sedan innan och 

tror att ”det är bara galningar som jobbar där och de vill åt folks barn” (Robin) så 

indikerar det på ett punktuellt perspektiv hos föräldrarna. De som jobbar på socialtjänsten 

kan därmed bli objektifierade där deras intentioner, enligt föräldrarna, är förutbestämda.  

Teorin om ”vad” eller ”vem” kan också härledas, dels till von Wrights punktuella teori 

om att ”se sig själv i andra”. Vilket i resultatet visar sig genom att föräldrar kan reagera 

på stimuli av det bemötande de får från handläggaren. Detta sker främst då föräldern har 

fördomar om socialtjänsten och kommer till mötet med en förbestämd åsikt om att 

handläggare vill föräldern illa eller att handläggaren kan utöva sin myndighetsmakt på ett 

för föräldern negativt sätt. Detta beror enligt intervjupersonerna på att föräldrar har egna 

negativa upplevelser av socialtjänsten sen innan. Dels kan teorin härledas till von Wrights 

relationella teori om att ”ta den andres perspektiv”. Vilket i resultatet blir tydligt då 

intervjupersonerna framhåller vikten av att visa respekt och förståelse för att en del 

föräldrar har negativa åsikter och fördomar om socialtjänsten.  Kim exemplifierar det 

genom att beskriva att ett gott bemötande kan avväpna de som är skeptiska till en kontakt 

med socialtjänsten. Intervjupersonerna menade också att det ofta i första mötet är en 

jobbig situation för familjerna som kommer. Detta visar på att handläggare intar 

förhållningssättet ” att ta den andres perspektiv” och visar empati för situationen familjen 

är i. Von Wright skriver om att dessa två teorier går in i varandra och det kommer fram i 

resultatet då intervjupersoner berättar att deras medvetna bemötande till de familjer som 

är skeptiska till kontakt med socialtjänsten, ibland efter ett möte kan ha ändrat uppfattning 

och vara mer villiga till en ny kontakt.  

Detta indikerar på att en bemötandekompetens är viktigt för handläggare att besitta vid 

möten med familjer. Inom det relationella perspektivet utgår man från att människor är 

en produkt av sitt sammanhang och präglas av de situationer människan hamnar i. Vilket 

betyder att till exempel handläggaren kan använda sig av sin bemötandekompetens och 

medvetet bete sig på ett sätt där föräldern kan spegla det goda bemötandet. Det 

framkommer i resultatet att handläggarna menade att de medvetet försöker begränsa sin 

egen frustration som kan uppstå i mötet med föräldrar då de har för avsikt att få till en 

allians med föräldrarna för att det är det bästa för barnet. Om jag respekterar föräldrar 

som kanske också gjort fel mot sitt barn så tänker jag att det är positivt för barnet. 

(Jamie). 

Inom det relationella perspektivet kan en annan människa även beskrivas som ett ”vem”, 

alltså ett subjekt. Medan en människa i det punktuella perspektivet kan beskrivas som ett 

”vad”, ett objekt. Här kan man också se skillnader i hur människors förutfattade meningar 



 

 

 

 

och människosyn avgör beteendet gentemot den andra. I resultatet framkommer det att 

handläggaren kan bete sig mot föräldrarna som att de är ett ”vad”, alltså ett objekt som 

ska fungera för att barnet ska få det bra. Det framkommer att många av intervjupersonerna 

menade att om föräldrarna får en positiv känsla av socialtjänsten och får ett gott 

bemötande präglat av respekt, så är det lättare för handläggaren att se till så att barnet får 

det som barnet behöver.   

För att en handläggare ska lyckas med att motivera klienter till samarbete krävs det enligt 

en del av intervjupersonerna att det finns en kompetent grund hos handläggaren där hen 

kan inge förtroende med att hen vet vad som gäller. Med detta menade intervjupersonerna 

att det krävs en adekvat utbildning som grund till yrkesutövandet. Samtidigt behövs det 

enligt samtliga intervjupersoner att handläggaren kan visa respekt för klienten. För att 

lyckas med detta behövs enligt Croona (2003) en förförståelse för andra människors 

situation och att kunna implementera detta i sitt yrkesutövande. Croona menar att det 

krävs en sammanflätning av praktisk erfarenhet, kompetens och en medvetenhet om 

förförståelsens inverkan på mötet för att den professionella ska lyckas med ett 

professionellt bemötande. Det krävs alltså inte bara ett bra bemötande för att lyckas möta 

en människa och motivera denna till förändring, det behövs en förståelse för andra 

människors förförståelse för att lyckas ta sig dit.   

Med subjektblivande menar von Wright att (2000) våra erfarenheter av tidigare 

upplevelser ger oss en mental karta som hjälper oss att förstå vår omgivning. Inom 

subjektblivandet ryms även våra förutfattade meningar och fördomar om andra 

människor. Detta betyder att människan, innan en ny situation, kan tro sig veta vad som 

ska hända och beter sig utifrån sin föreställning om vad som ska hända. I resultatet 

framkommer det att intervjupersonerna ofta upplever att speciellt föräldrar har 

förutfattade meningar om vad ett besök på socialkontoret innebär och med det beter sig 

på ett visst sätt. Alex menade att detta kan bli en utmaning då handläggaren måste börja 

med att bearbeta föräldrarna så att deras åsikter förändras innan själva problemet kan 

beröras. 

Hejlskov Elvén (2009) styrker upp denna teori och menar att våra föreställningar om 

andra ofta avgör vårt sätt att bemöta. Inom det relationella perspektivet ser man på denna 

teori som att vi skapas i möten. Vårt beteende ger alltså en reaktion på den andra och 

genom att granska den andres reaktion på mitt bemötande skapas en bild av vem jag är. 

Detta är således en flyktig förekomst som bara existerar i stunden. I resultatet lyfter några 

av intervjupersonerna fram att det kan vara svårt att göra en bedömning på om ett barn 

far illa eller inte då handläggaren bara får se en skymt av barnets situation. Om föräldern 

då är inställsam kan handläggaren missa viktig information om barnets situation just för 

att hen påverkas av mötets karaktär. Von Wright framhåller att det är omöjligt att veta 

vem en annan människa är, detta blir en av de största utmaningar som handläggare ställs 

inför och som även intervjupersonerna lyfter fram som problematiskt. 
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Meads teori om interaktion i mötet benämns av von Wright (2000) som intersubjektivitet. 

Detta betyder att vår personlighet formas i möten med andra. Man kan se det som att det 

bemötande du får, avgör din syn på dig själv. Får du ett gott bemötande, stärks din 

självbild och om du däremot får ett dåligt bemötande så kan din självbild påverkas 

negativt. I resultatet belyser intervjupersonerna hur viktigt de anser att deras sätt att 

bemöta är. Intervjupersonerna menar att deras jobb i stor utsträckning går ut på att få 

klienterna att känna sig bekväma med att ha en relation med socialtjänsten. 

Intervjupersonerna framhåller att deras sätt att bemöta avgör hur det blivande samarbetet 

kommer att utvecklas. Detta kan förstås som att handläggarna använder intersubjektivitet 

som ett tillfälle att vinna klienternas förtroende. Intersubjektiviteten är en flyktig 

förekomst som bara existerar i stunden men som påverkar individers självbild även efter 

mötet. Intervjupersonerna berättar att det är enklare om klienterna som kommer till 

socialtjänsten har en redan etablerad positiv kontakt med handläggaren då det finns en 

etablerad relation sedan innan. Von Wright (2000) menar att med en pedagogisk 

inställning kan den professionella bemöta klienter i ett dynamiskt mellanmänskligt möte 

som skapar förutsättningar för självutvecklande hos klienter. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att genom kvalitativa intervjuer belysa handläggares 

erfarenheter av bemötandet med barn- ungdomar och deras föräldrar inom socialtjänsten, 

samt vilka faktorer som främjar eller hindrar att ett gott bemötande upprätthålls i arbetet. 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation med den tidigare forskning som presenterats 

i studien. Den metod vi valt att använda oss av diskuteras också här och eventuella 

problem som uppstått under studiens gång kommer att belysas, samt vad det kan innebära 

för resultatets trovärdighet. 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt redogör vi för det metodologiska val som gjorts för studien. Avsnittet 

kommer också innefatta redogörelse för metodologiska utgångspunkter, planering och 

genomförande.  Insamlingsmetod, urval och analysmetod, samt forskningsetiska 

överväganden kommer diskuteras.  

 

I den hermeneutiska vetenskapsteorin utgår man ifrån att förstå människan och hennes 

handlande, även orsaken till varför en människa handlar som hon gör och hennes 

upplevelse av situationer. I valet för vilken vetenskapsteori vi skulle utgå ifrån var den 

hermeneutiska teorin därför ett självklart val för oss då vi avsåg undersöka erfarenheter 

av bemötande.   

I valet av forskningsansats baserades valet på vad vi ämnade undersöka. Studiens syfte 

var att få ta del av handläggares erfarenheter av bemötande med barn, ungdomar och 

föräldrar inom socialtjänsten. För att kunna ta del av deras erfarenheter blev en kvalitativ 



 

 

 

 

ansats med intervju som insamlingsmetod det vi ansåg mest lämpat att använda oss av. 

Andra insamlingsmetoder så som enkäter ansåg vi inte skulle ge oss tillräckligt 

utvecklade svar. Om vi hade valt en kvantitativ ansats hade det blivit svårt att redovisa 

ett resultat som baserar sig på erfarenheter.  

 

Valet av insamlingsmetod förde med sig att vissa ställningstaganden måste göras, bland 

annat hur vår intervjuguide skulle utformas. Vi valde att utföra semistrukturerade 

intervjuer då vi önskade att intervjupersonerna skulle kunna styra samtalet själva i stor 

utsträckning. Trots att en strukturerad intervjuguide har sina fördelar hade vi inte kunnat 

få lika långa och fördjupade svar med en sådan intervjuguide. Samtliga sju intervjuer 

utfördes på plats i respektives kommun. Bryman (2011 s. 433) menar att ett personligt 

möte ger de som intervjuar en större förståelse för det svar som intervjupersonerna ger. 

Detta då minspel och gester kan vara viktig information, likaså eventuella känslor som 

frågorna kan väcka hos intervjupersonen så som förvirring eller obehag. Detta menar 

Bryman (2011) kan hjälpa intervjuaren att förstå intervjupersonen bättre och ger 

möjlighet till fördjupad insikt till intervjupersonens svar. Med en telefonintervju hade 

sådan information eventuellt inte kommit fram på samma sätt. Vid ett tillfälle intervjuades 

två intervjupersoner samtidigt vilket gjorde att materialet blev svårt att transkribera. 

Intervjupersonerna hade mycket information att ge men stundvis pratade de i mun på 

varandra och det blev då svårt att urskilja vad respektive intervjuperson berättade. Trots 

detta fick vi mycket användbar information som gav bredd till resultatet.  

 

Vi använde oss av röstmemo för inspelning på två olika digitala enheter vilket var en 

fördel då vi hade en backup om den ena enheten skulle gå sönder. Inspelningarna gav oss 

möjlighet att gå tillbaka i materialet och lyssna på vad som sagts. Vi anser att analysen 

av materialet fick en större trovärdighet då materialet kunde granskas om och om igen. 

Något som försvårade för oss var att det var svårt att få tag på intervjupersoner som ville 

ställa upp på en intervju. Många av de vi frågade tackade nej på grund av tidsbrist vilket 

gjorde att det tog lång tid för oss att få tag på intervjupersoner som kunde ställa upp. När 

vi väl fick tag på intervjupersoner som hade möjlighet att ställa upp, fick vi svar från sju 

olika intervjupersoner ungefär samtidigt. Vi valde att intervjua samtliga då vi ville ha en 

bredd på materialet. Vi hade kunnat begränsa antalet intervjupersoner för att få mer tid 

till att analysera resultatet. Konsekvensen av att intervjua så många blev att analyseringen 

av resultatet inte blev så omfattande som vi önskat. En av intervjupersonerna 

framkommer inte i resultatet i lika stor utsträckning som de andra då intervjupersonen 

inte hade lika mycket tid för intervjun som de andra intervjupersonerna. 

 

Vi anser att de etiska riktlinjerna är uppfyllda i och med att vi informerade 

intervjupersonerna om riktlinjerna vid första kontakt och även innan intervjun startade, 

samt att vi höll intervjupersonernas identiteter konfidentiella.  Vi upplevde att de flesta 

av intervjupersonerna var medvetna om vad som gällde med hanteringen av materialet 
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som samlades in och att de flesta var bekväma med att svara på våra frågor. Vid enstaka 

intervjutillfällen kunde vi uppleva en skepticism gentemot vårt ämne; bemötande. Detta 

tror vi berodde på att fördomar om socialtjänsten och negativa skildringar förekommer i 

medier. Vi upplevde att vårt syfte med studien misstolkades som att vi ville undersöka 

negativa erfarenheter. Detta var inte en upplevelse vi kände generellt men vi kunde i vissa 

fall se att intervjupersonerna var begränsade i sina utsagor och även berättade att de ibland 

måste försvara sitt yrkesval. Kvale och Brinkman (2014) skriver om att intervjupersoner 

kan imponera på intervjuaren genom att de ger det svar som de tror att intervjuaren är ute 

efter. Vi kände att vid enstaka tillfällen var svaren konstruerade på ett sätt som framstod 

som tillgjorda. Vi anser dock inte att det påverkade vårt resultat negativt utan vi ser det 

som att delade upplevelser ger en större förståelse för resultatets komplexitet.  

Resultatdiskussion 

Davidson och Bredmar (2012) såg i sin undersökning att föräldrar ofta upplever ett möte 

med socialtjänsten som positivt. De såg dock en skillnad i föräldrarnas upplevelse utifrån 

anledning till varför föräldrarna blev aktuella på socialtjänsten. De som kom till 

socialtjänsten på grund av en egen ansökan om bistånd var mer positiva än de som blev 

aktuella på grund av en anmälan från utomstående part. I vårt resultat framkommer det 

att intervjupersonerna beskriver liknande erfarenheter av att möta föräldrar. 

Intervjupersonerna berättar att de anser att det är en skillnad i inställning hos föräldrar 

som ansöker om bistånd själva gentemot de föräldrar som blir aktuella på grund av en 

anmälan. De föräldrar som hade kritik gentemot socialtjänsten menar Davidson och 

Bredmar (2012) var de som fick ett dåligt bemötande av handläggaren. Med dåligt 

bemötande menar författarna, bristande respekt för föräldrarnas situation, bristande 

kompetens och icke fungerande samverkan mellan handläggare och andra aktörer, till 

exempel skola eller sjukvård. I resultatet framkommer det att intervjupersonerna anser att 

de föräldrar som kommer till socialtjänsten på grund av en anmälan gällande deras barn, 

ofta behöver bearbetas lite innan själva problemet kan hanteras. Intervjupersonerna 

menade att ett gott bemötande där handläggaren visar respekt och att hen besitter den 

kompetens som förväntas av föräldern kan underlätta mötet. Jamie menade att det är 

viktigt att få med sig föräldrarna i processen för att kunna hjälpa barnet. 

Intervjupersonerna menade att nyckeln till att få en kontakt med barnet är att föräldrarna 

känner sig väl bemötta.  

Jobe och Gorin (2013) beskriver att det kan vara svårt för handläggare att skapa en 

relation till barn om det är hög omsättning på personal på socialkontoret. I resultatet 

framkommer att en del av intervjupersonerna anser att barn behöver ha samma 

handläggare för att kunna bygga upp en relation. Intervjupersonerna menade att då det 

ofta byts personal både på socialtjänsten och inom andra aktörer, så som barn- och 

ungdomspsykiatriska mottagningar och skola, blir detta ett hinder för barnet att skapa 

tillit till handläggaren.  



 

 

 

 

Pinkey (2011) menar att stressen på socialkontor kan påverka det empatiska bemötandet 

och att handläggare i stressade situationer kan arbeta efter rutiner mer än utifrån ett 

utforskande förhållningssätt. I resultatet framkommer inget som påvisar att de vi 

intervjuade ansåg sig jobba efter rutiner på grund av stress. Däremot lyfte Kim fram att 

det är viktigt att inte komma till ett nytt möte stressad då det kan påverka det nya mötet 

negativt. Med detta menade Kim att hens sätt att vara lätt speglas av på familjerna som 

hen ska möta, och att det därför är viktigt att vara medveten om sitt eget sätt att vara.  

Hill (2008) skriver att ett ojämnt maktförhållande kan upplevas negativ av klienter och 

att det bästa sättet för den professionella är att ha ett förhållningssätt och ett bemötande 

som inger förtroende. Hill (2008) skriver vidare att om relationen mellan barn och 

professionell blir sargat kan detta medföra en ökad risk för barnet att misstro andra vuxna 

i framtiden. I vårt resultat framkommer att en del av intervjupersonerna upplever att det 

är viktigt att vara medveten om att det finns ett ojämnt maktförhållande då 

intervjupersonerna jobbar med myndighetsutövning. Billie menar att det på grund av 

detta är viktigt att vara medveten om maktförhållandet och att motverka detta genom att 

ge ett gott bemötande baserat på respekt och kommunikation. Kim lyfte fram att det är en 

bra metod att ta upp det som verkar vara bekymret med klienterna och prata om det. Flera 

av intervjupersonerna menade att kommunikation kan underlätta samarbetet och lugna 

ner den negativa upplevelsen av situationen för klienterna.  

Enligt Jobe och Gorin (2013) är barn ofta restriktiva med att berätta för utomstående om 

missförhållanden i hemmet. Författarna menar att det som avgör om barn berättar för 

handläggare om sin situation beror på tilliten barnet känner till den professionella. I 

resultatet framkommer att samtliga intervjupersoner upplever att en relation med barnet 

är det som avgör vad barnet väljer att berätta. Många av intervjupersonerna lyfter fram 

att det tar den tiden det tar för ett barn att känna tillit till handläggaren och att det är en 

process. De menade att barn ofta inte öppnar sig på det första besöket, utan att barnet 

kanske väljer att rita eller prata om något annat. Detta menade intervjupersonerna är en 

viktig del i att barnet själv får skapa en tillit utifrån sina egna behov. I vårt resultat 

framkom att när en handläggare är skyldig att få information från barn som inte vill prata 

med handläggaren, i de fall en anmälan är gjord, finns det andra metoder att ta till. 

Socialtjänstlagens 11 kap. 10 § uppmanar handläggare att ta kontakt på det sätt barnet är 

villigt att gå med på. Detta genomfördes av Alex genom sms kontakt med barn och 

ungdomar.  

 Jobe och Gorin (2013) menar att det är viktigt att barn känner sig lyssnade på och får 

veta vad som händer och varför. Detta gör enligt författarna att ett relationsskapande 

möjliggörs. Författarna såg i sin undersökning att barn baserade sin åsikt och sin tillit 

enbart på relationen till handläggaren, vidare menar författarna att det endas är möjligt 

för barnets situation att förändras om en tillitsfull relation finns till handläggaren. I vårt 

resultat framkom att intervjupersonerna var noga med att berätta för barnet om vad som 

hände och varför det hände. Intervjupersonerna menade att barn ska få så mycket 
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information som barnet behöver, men inte så mycket information så att det blir en 

belastning för barnet. Samtliga intervjupersoner menade att det är viktigt att prata med 

barnet enskilt för att barnet ska kunna berätta sin upplevelse av det som hänt utan att 

barnet påverkas av föräldrarna. Noom, Winter och Korf (2008) beskriver att de sett i deras 

undersökning att ungdomar som varit aktuella för socialtjänsten under en längre tid, ofta 

saknar de kognitiva förmågor ungdomarna behöver för att få till en positiv förändring. 

Författarna menar att ungdomarna kommer från förhållanden där de inte haft vuxna 

förebilder som kunnat vägleda dem i sitt vuxenblivande och att handläggare ibland måste 

ha tålamod med att en förändring kan ta flera år att få till. I vårt resultat beskriver Alex 

att de insatser som ungdomar får kanske inte ger resultat direkt men att det gäller att ha 

tålamod och att hen ibland kan se en positiv förändring efter flera år. Intervjupersonen 

menade att detta kan bero på att hen sått ett frö i ungdomens kognitiva sätt att tänka och 

när ungdomen blivit vuxen har hen fler möjligheter att utveckla detta till en positiv 

förändring.  

Marica (2006) skriver om identitetsskapande och att detta är en livslång process. 

Författaren menar att en persons identitet skapas i integrering med andra och att både 

positiva och negativa erfarenheter av integrering skapar vår syn på oss själva. Författaren 

menar också att barn är extra känsliga för påverkan från vuxna som har auktoritär makt 

över dem, så som föräldrar eller myndighetspersoner. Hejlskov Elvén (2009) menar att 

barn och ungdomar som bestraffas för sitt beteende har en tendens att utveckla ett ökat 

negativt beteende. I vårt resultat framkommer att intervjupersonerna anser att ett gott 

bemötande baserat på respekt är det som ger barn störst möjligheter att kunna förändras. 

Vidare menade intervjupersonerna att de försöker undvika att barn ska få en negativ syn 

på socialtjänsten då det kan inverka negativt på barnets syn på sig själv och risken att 

barnet inte vågar prata med handläggaren ökar.  

Croona (2003) beskriver i sin forskning att kompetens är en av de viktigaste delarna för 

att kunna ge ett professionellt bemötande. Croona menar att kompetens innebär att ha 

strategier i att kunna möta andra på ett sätt som påverkar positivt. Croona menar att den 

sociala kompetensen tillsammans med en professionell kompetens är det som lägger 

grunden för en professionell att kunna utveckla en yrkeskompetens. Detta då utvecklandet 

av yrkeskompetens baseras på att den professionella ska kunna reflektera över sitt eget 

beteende och skapa förutsättningar för att skapa relationer med klienter. Det framkommer 

i resultatet att handläggare medvetet försöker begränsa sin egen frustration som kan 

uppstå i mötet med föräldrar då de har för avsikt att få till en allians med föräldrarna för 

att det är det bästa för barnet. Billie menade att det var viktigt att ha bra kollegor som 

kunde stötta och vägleda i situationer som blev påfrestande. Det framkommer också att 

det var viktigt för intervjupersonen att ha en chef som var insatt i bemötandekompetens 

och som kunde ge stöd i komplicerade ärenden.  

Många av intervjupersonerna belyste att en relevant utbildning var en viktig aspekt i att 

kunna ge ett gott bemötande, detta då utbildning ger en förkunskap om människors sociala 



 

 

 

 

komplexitet och villkor för utveckling. Croona (2003) beskriver att upplevelsen av vad 

ett gott bemötande är kan se olika ut för professionell och klient. Författaren menar att 

för att ett gott bemötande ska kunna ske är det den professionellas ansvar att vara lyhörd 

och nyfiken på vad klienten har att berätta. Croona skriver vidare om att det i ett 

professionellt möte alltid finns en asymmetri men som kan jämnas ut om den 

professionella medvetet gör klienterna delaktiga. Aspelin (2013) menar att ett 

pedagogiskt tillvägagångssätt i det professionella mötet är att ge ömsesidig påverkan, 

acceptans och bekräftelse till klinterna för deras situation. I resultatet framkommer det att 

intervjupersonerna medvetet försöker jämna ut den ojämna asymmetrin för att få till ett 

samarbete. Intervjupersonerna menade att det blir svårt att arbeta för en positiv förändring 

om familjen känner att de får ett negativt bemötande. Vidare menade en del av 

intervjupersonerna att det är viktigt att visa att myndighetspersoner är vanliga människor 

och att försöka jämna ut maktförhållandet. Jenner (2004) menar att om en person blir 

bemött på ett negativt sätt kan detta fastna i personens medvetande och påverka 

kommande situationer negativt. I resultatet framkommer det att intervjupersonerna 

medvetet arbetar för att få till en positiv förändring genom att se det positiva. Flera av 

intervjupersonerna framhåller att det är viktigt att ge barn komplimanger och att se det 

som barnen gör som är positivt.  

Pedagogisk implikation  

Studiens resultat visar hur handläggare aktivt använder sig av bemötande i syfte att uppnå 

en motivation till förändringsarbete hos klienterna. Flera handläggare sa dock att det 

ibland kan vara svårt att veta vad som är ett ”rätt” bemötande. Trots det visar resultatet 

att många av handläggarna har skapat sig egna strategier för bemötande utifrån sina egna 

erfarenheter. Genom en pedagogisk medvetenhet tror vi att handläggare kan få större 

tilltro för sina metoder och sitt yrkesutövande. Lärande är ett pedagogiskt begrepp vilket 

både omfattar att lära ut någonting och att lära sig någonting (Nilsson & Waldemarson, 

2007). Kunskapen som vi fått ut av resultatet kan vara ett lärande för andra handläggare 

i bemötandet av barn, ungdomar och deras föräldrar. Handläggarna som deltagit har lärt 

ut någonting men också själva deltagit i ett lärande då de har reflekterat om bemötande. 

Kunskapen bör användas, utvecklas och reflekteras över i arbetet som handläggare 

eftersom bemötandet är en väsentlig del i yrkesutövandet. Handledning är ett sådant 

tillfälle där handläggare kan reflektera över bemötandets betydelse i deras arbete och även 

ta del av sina kollegors erfarenheter för att öka förståelse för hur bemötandet spelar roll i 

olika sammanhang och möten. Inom socialt arbete är det en förutsättning, för att ge ett 

gott bemötande, att kunna reflekterande kring sig själv i arbetet. Utbildning i olika 

samtalsmetoder med fokus på bemötandets betydelse anser vi är en viktig del för att uppnå 

detta. Till exempel utbildning i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) anser vi kan 

vara ett lämpligt verktyg att hantera då det fokuserar på att hjälpa människor genom att 

försöka förstå deras problem genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande. 
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Bemötandet till klienterna är i fokus i MI och utbildningen lär handläggare hur 

bemötandet till barn och föräldrar kan ske på bästa sätt.  

 

Förslag till vidare forskning  
 

I vår studie har det kommit fram att handläggare ibland kan känna sig villrådiga i hur de 

ska få klienter som inte vill ha en kontakt med socialtjänsten att komma till möten. 

Handläggare måste säkerställa att barnen har det gott nog och när familjer undviker 

socialtjänsten är det svårt att få nog med information för att kunna göra en bra bedömning. 

Frågorna som väcktes i denna studie är hur socialtjänsten kan hanterar de barn som kanske 

far illa på grund av att föräldrarna är motstridiga i kontakten med socialtjänsten på ett 

bättre sätt. Dels så att barnen kan få den hjälp de behöver, men också då det är intressant 

att ta reda på vad det är som gör att vissa motsätter sig kontakten med socialtjänsten. 

Socialtjänstens uppdrag baserar sig på möten som äger rum och i de fall inget möte sker 

blir det svårt för handläggare att utföra sina skyldigheter enligt socialtjänstlagen. Det 

skulle vara intressant och säkerligen en användbar kunskap om forskning om vad som 

orsakar motstridigheterna fanns. Samtliga intervjupersoner menade att det finns en 

föreställning om att socialtjänsten ”tar barnen från föräldrarna” och handläggare måste 

ibland försvara sig mot detta. Fortsatt forskning skulle därför kunna bedrivas om stigmat 

kring socialtjänsten och hur man hanterar de klienter som inte vill ha kontakt på grund av 

den specifika anledningen.  

Slutsats  

Vår första frågeställning handlade om hur handläggare resonerar om vad bemötande i 

arbetet med barn och ungdomar samt deras föräldrar är. Vårt resultat visar på att 

bemötande är något som handläggarna medvetet arbetar med dagligen och är det absolut 

viktigaste redskapet de har i sitt yrkesutövande. Det goda bemötandet kännetecknas av; 

respekt för individen och hens behov, delaktighet, vänlighet och framför allt ärlighet. 

Intervjupersonernas beskrivning och upplevelser av bemötandet och dess betydelse i 

deras arbete stämmer väl överens med vad tidigare forskning fastslår gällande 

bemötandets betydelse i arbetet med barn- unga och deras föräldrar.  

Den andra frågeställningen handlade om hur handläggare resonerar om hur de 

upprätthåller ett gott bemötande till barn, ungdomar och deras föräldrar. Resultatet visade 

att handläggarna arbetar aktivt med att upprätthålla ett gott bemötande med klienterna. 

Handläggarna använder olika strategier för att kunna bevara en bra relation, bland annat 

med ett lågaffektiv bemötande i situationer där klienter är upprörda. Handläggarna 

använder sig alltid av ett gott bemötande men i svåra situationer är det extra viktigt anser 

samtliga intervjupersoner. Många av de problemen som handläggarna möter i sitt arbete 

med upprätthållandet av bemötandet återfinns i studiens tidigare forskning. 



 

 

 

 

Intervjupersonerna har svarat på våra intervjufrågor på så sätt att våra frågeställningar 

blivit besvarade och därmed anser vi att vårt syfte är uppfyllt. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Vi börjar med att informera om de etiska riktlinjerna och ger dom ett papper med dessa 

att läsa igenom. Sedan förklarar vi vilka vi är och vad som är syftet med vår uppsats, 

upplägget på frågorna och sedan hur lång tid intervjun kommer ta.  

Bakgrund 

 Vilken utbildning har du? 

 Tidigare jobberfarenheter? 

 

Bemötande 

 Vad kan ditt bemötande ha för betydelse för det barn och ungdomar som du 

möter? Ge exempel. 

 Vad är viktigaste för dig i bemötandet av barn och ungdomar? 

 Vad kan vara svårt i bemötande med barn och ungdomar? Ge exempel.  

 Vad kan möjliggöra eller underlätta ett bra bemötande i mötet med barn och 

ungdomar? Ge exempel.  

 Hur bibehåller du ett bra bemötande i mötet till både barn och föräldrar? Vilka är 

utmaningarna när det gäller barn, och när det gäller vuxna? 

 

Övrigt 

 Vilken erfarenhet och kunskap anser du är betydelsefull att ha som handläggare 

som jobbar med barn och ungdomar? 

 Vilka utmaningar finns det att jobba som handläggare med barn och ungdomar?  

 Vad tycker du jag mer borde ha frågat efter?  
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Bilaga 2 
Hej! 

Vi studerar på programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård 

(IKM), 180hp, vid Linneuniversitetet i Växjö. Vi ska göra ett examensarbete om hur 

handläggare resonerar om olika aspekter av bemötande i barnavårdsärenden. 

Vi tänker oss intervjua 5-6 handläggare i 2-3 olika kommuner. Vår förhoppning är att ni 

vill vara en av våra intervjupersoner. Intervjun beräknas ta 30 - 45 minuter. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete. 

Lika så har examinatorerna och kursansvarig, som har det yttersta ansvaret, lång 

erfarenhet inom området. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller 

uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

De etiska aspekterna vi följer är baserade på konfidentialitetskravet; vilket innebär att den 

data som samlats in kommer förvaras på ett säkert och oåtkomligt sätt för utomstående, 

samt att intervjupersonernas identitet endast kommer vara kända för oss som utfört 

intervjun. Nyttjandekravet och informationskravet innebär att intervjupersonerna ska 

vara väl informerade om vilka som utför studien, studiens syfte och vad den fyller 

för funktion för de som utför den. Samtyckeskravet innebär att de som är intresserade att 

delta ska lämna samtycke att de vill delta. Intervjupersonerna ska ha all information om 

vad en studie innebär innan de väljer om de vill delta i studien eller inte. Deltagandet ska 

vara frivilligt och vara på välinformerade grunder. 

Ring eller mejla oss så bestämmer vi tid och plats för intervjun, så att det passar er. 

 

Med vänliga hälsningar 

Michelle Ryan                                                   Sofie Ekstrand 

Studentmejl: mr222ph@student.lnu.se             Studentmejl: se222mj@student.lnu.se    

Telefonnummer: 0709 788 794                        Telefonnummer: 0735 444 336 

  

Handledare: Marita Pekkanen, Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet  

Mejladress: marita.pekkanen@lnu.se 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Lektor Linnéuniversitetet 

Mejladress: mats.anderberg@lnu.se 



 

 

 

 

 

Bilaga 3 

Information om de forskningsetiska riktlinjerna  

 

När man genomför en forskningsstudie finns det etiska riktlinjer inom all 

samhällsvetenskaplig forskning. Vi förhåller oss till de riktlinjer som Vetenskapsrådet 

har upprättat. Genom att redogöra för er vilka riktlinjer vi följer, och dess innebörd, blir 

vårt arbete etiskt riktigt. Det ska också vara en trygghet för dig som deltar att se att vi 

ämnar vara måna om den informationen vi får av dig.  

 

Informationskravet och nyttjandekravet är viktiga då de innebär att intervjupersonerna 

ska vara väl informerade om vilka som utför studien, studiens syfte och vad den fyller för 

funktion för de som utför den. Utifrån det kan de ge samtycke.  

 

Samtyckeskravet är extremt viktigt för att de som ställer upp som intervjupersoner ska ha 

all information om vad en studie innebär innan de väljer om de vill delta i studien eller 

inte. Deltagandet ska vara frivilligt och ska vara på välinformerade grunder.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de data som samlats in kommer att förvaras på ett 

säkert och oåtkomligt sätt för utomstående, samt att intervjupersonernas som deltagit i 

studiens identitet endast kommer vara kända för oss. 

 

Vi hoppas att ni känner er trygga med att dela med er av den kunskapen ni besitter.  

 

Med vänliga hälsningar  

Michelle Ryan och Sofie Ekstrand 

 

Handledare: Marita Pekkanen   

Kursansvarig: Mats Anderberg  


