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Abstract    
 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en bild av hur ungdomar uppfattar socialtjänstens 

bemötande. Men även se vilka möjligheter respektive hinder det finns för ett bra möte.  

   I teoridelen har vi använt oss utav Goffmans stigmateori, Beckers stämplingsteori, Mills teori 

om den sociologiska visionen och Foucaults teori om det disciplinära samhället.  

   Vår empiriska undersökning består av åtta kvalitativa intervjuer, med ungdomar. 

Undersökningen har fokus på olika teman; bemötande, möte, hinder och möjligheter som 

återspeglar åtta ungdomars erfarenheter av den svenska socialtjänsten.  

   I analysdelen har vi analyserat resultatet utifrån våra teorier och tidigare forskning. 

Undersökningen visar att våra respondenter till stor del har dåliga erfarenheter av socialtjänsten. 

Där de ses som en grupp och inte som enskilda individer. Ungdomar är den grupp som har ökat 

mest hos socialtjänsten pga. att olika sociala problem har tvingat dem att ta denna kontakt.  
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FÖRORD 
 

Vi vill börja med och rikta ett stort tack till våra informanter och intervjupersoner som 

valde att ställt upp och bli intervjuade! Vi vill dock rikta det största tacket till vår 

handledare Eva Schmitz. Hon har med sin breda kunskap inom området hjälpt oss hitta 

tidigare forskning och teorier.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla nära och kära som stått ut med oss 

under bättre och sämre dagar. 
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1. INLEDNING 

I denna del presenterar vi vårt syfte och de forskningsfrågor som ligger till grund för vårt arbete.  

 

Kommunens och statens uppgift är att alla i samhället skall ha en berättigad levnadsstandard, det 

vill säga tillgång till mat, kläder och det viktigaste, tak över huvudet.  

För inte så länge hittade vi en enkät som Socialförvaltningen hade gjort år 2007. Enkäten var en 

presentation av bl.a. bemötande, service och tillgängligheten på Socialförvaltningen runt om i 

Sverige. Vi fann den väldigt intressant och ville studera den lite djupare i ämnet, därför använde 

vi enkäten som underlag till vår uppsats. Men vi kommer även att vidareutveckla ämnet genom at 

komplettera faktorer såsom mötet, bemötande, hinder och möjligheten. Vi ville studera mötet 

mellan en klient och en socialsekreterare och valde att inrikta oss på en specifik målgrupp, 

nämligen ungdomar som är mellan 18-25 år gamla. 

   Efter att ha läst igenom socialförvaltningens konsultrapport lade vi märke till att ungdomar var 

underrepresenterade. Det var bara tio procent ungdomar som svarade på enkäten medan den 

dominerande åldersgruppen var mellan 25 och 44 år. 

Det som delvis bidrog till att vi valde att inrikta oss på ungdomar var den upprördhet som kommit 

till vår kännedom bland vår bekantkrets. Den upprördhet som inte minst uttrycker känslor av 

utanförskap och stigmatisering, men utan även en "respektlös" attityd från socialtjänstens 

personal gentemot våra intervjupersoner.  

 

1.1 SYFTE & PROBLEMFORMULERING 

Vårt arbete kommer därmed kunna utgöra en komplettering till den enkät som gjordes av 

Socialförvaltningen.
 1

  Där utöver kommer vi att fylla luckorna till det bortfall som inte innehöll i 

enkäten dvs. ett ungdomligt perspektiv. 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka lite närmare på våra fyra teman som är bemötande, 

hinder, möten och möjligheten i relation till hur våra intervjupersoner upplever dessa faktorer.  

   För att kunna presentera vårt resultat utifrån vårt syfte, har vi en huvudfråga och flera 

underfrågor.  

 Vad är det som gör att de klienter upplever bemötandet varit bra eller mindre bra i de 

konkreta mötena med socialsekreterarna?  

                                                
1
 Socialförvaltningens enkät om bemötande, service och tillgänglighet – Konsultrapport. 2007:13 
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Vi tänkte besvara vår huvudfråga med hjälp av våra intervjuer med ungdomar samt 

socialsekreterarna.  

 

- Vilka möjligheter respektive hinder finns för ett bra möte? 

- Vad är ett bra möte? 

- Vad är förutsättningen för ett givande möte? 
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2. BAKGRUND 

I denna del belyser vi bakgrunden till vårt val av att skriva denna uppsats och vårt fokus på 

begreppet bemötande. Kapitlet är indelat i fyra olika teman. Fyra teman som ligger till grund för 

vår uppsatsstudie.  

 

Efter att ha sett ett TV-program p† kanal tre som heter Insider blev vi väldigt intresserade av 

begreppet bemötande.  

   Ett avsnitt som väckte vårt största intresse var om en ung kvinna vid namn Fidaie, en tonåring 

som skickades runt på 30 behandlingshem under fem år. Hon har av erfarenhet upplevt ett 

negativt bemötande från personalen på socialförvaltningen.  

   Under intervjun mellan Fidaie och programledaren Robert Aschberg ser tittarna p† hur den hur 

unga kvinnan blir illa bemött av personalen på socialförvaltningen. Medan socialsekreterarna 

"gömde" sig bakom regler och lagar ville Fidaie ha förståelse. I detta fall ansåg Fidaie att 

socialsekreterarna missbrukade sin roll som makthavare. Detta var en fråga som vi ansåg var 

betydelsefull och som vi valde att använda i vår intervjuguide.  

   Efter att ha fördjupat oss mer i ämnet fick vi reda på att det inte fanns mycket forskning om 

bemötandet på socialtjänsten. Mötet mellan en klient och socialsekreterare är enormt viktig och 

vi anser att det kan vara avgörande för en klients framtid.   

   Vi anser att bemötande har stor betydelse och det är viktigt att ha en förståelse för hur andra 

människor lever. Individer som bor i vårt samhälle har rätt att få hjälp och om de inte kan försörja 

sig, så har de rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.  

 

"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har 

rätt till bistånd av kommunen för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall 

genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker 

hans resurser att leva ett självständigt liv." ur Socialtjänstlagen 

 

Vi anser att ett gott möte underlättar konversationen mellan klienten och socialsekreteraren, men 

ställer oss frågan om det ändå inte finns omständigheter som försvårar eller underlättar om det 

blir ett bra möte? 

Syftet med vår uppsats är att ta upp de faktorer som våra klienter upplever som viktiga i ett möte. 
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2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

2.1.1 MÖTE 

 

Vi möter människor varje dag i olika sammanhang, den kan exempelvis vara grannen som man 

hälsar på nästan dagligen och ibland stannar för en pratstund. Det finns även vissa människor 

som man gillar mer än andra, det är för att man dras till någon som man känner en speciell 

tillhörighet med. Men om det sker något så kan denna tillhörighet försvinna.
 2

    

   Mötet mellan en socialsekreterare och en klient sker inte under lika förutsättningar. Skillnaden 

är att socialsekreteraren är där av sin roll som tjänsteman och klienten som i sin roll som 

medborgare. Det finns självklart ingen som tvingar klienten att söka sig till socialtjänsten men 

man kan heller inte påstå att mötet är frivilligt.
 3
  

   För att få ekonomisk hjälp måste en individ gå igenom en process med telefonnummer, regler, 

blanketter. Och för en individ med ekonomiska svårigheter är det ett självklart val att söka sig till 

socialtjänsten för att få hjälp, oavsett hur "jobbig" processen än är.   

Om medborgaren vill få ekonomiskt bidrag måste hon/han söka sig till socialtjänsten, och 

socialtjänstens kontor är bestämt långt innan. Det är inte så att man som individ för att välja 

vilket kontor eller vem som ska ta hand om ens fall. Eftersom klienten är beroende av att få 

ekonomiskt bidrag kan relationen mellan klienten och socialsekreteraren ses som tvingande. 
4
 

 

2.1.2 BEMÖTANDE 

Om man tittar i Svenska akademins ordlista vad bemötande betyder, ser man att det står 

"uppträda mot, uppföra sig, bete mot". Det handlar om en relation mellan två eller flera individer 

under vardagliga möten och där dessa individer utbyter ord och handlingar. Det handlar om en 

relation där "bemötande tolkas som en ömsesidig relation eller den inställning personer har till 

varandra". 
5
  

I boken Det offentliga mötet skriver Stina Hall (2001) att man kan se ett"bemötande ur ett etiskt 

perspektiv" och här talar hon om tjänstemännens handlingar och dess ansvar samt kompetens. 

Hall skriver även om de olika val som de kan komma att ställas inför. Men dessa val har även 

                                                
2
 Denvall, V & Munther, A.K & Trunnerup, A. Möten med Anna (1999:88) 

3
 Hall, Stina. Det offentliga mötet (2001:65) 

4
 Ibid:62 

5
 Hall, Stina. Det offentliga möten (2001:45) 
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konsekvenser, för vissa handlingsalternativ kan uppfattas som omöjliga. Med detta menar Hall att 

dessa handlingsalternativ väljs av ens chef.  

   Aristoteles diskussion om etik kan användas för att förstå exempelvis en socialsekreterares 

handlingar. Etiken, enligt Aristoteles, hänger ihop med begreppet bemötande. Hall menar att han 

förklarar det utifrån människans karaktär och dess handlingar som en förutsättning för 

samhällskonsten.
 6

 Aristoteles, i enlighet med Hall, diskuterar individens personliga tankar och 

handlingar i ett sammanhang medan man istället ska ha en mall på hur man bemöter klienter. 

Istället för att se bemötande som en etisk dygd "betyder det snarare än att handläggaren kan 

hänvisa till något yttre regler eller högre principer aktivt måste ta eget ansvar för sina egna 

handlingar".
7
 

Halls diskussion om vilket ansvar en socialsekreterare måste ta blir en viktig aspekt i vår uppsats.  

 

2.1.3 HINDER & MÖJLIGHET 

I den byråkratiska organisationen finns olika funktionssätt som sorterar klienter och olika regler 

som hindrar socialsekreteraren att hjälpa klienterna. Hall menar att klienterna får för lite stöd och 

känner sig inte delaktiga.
8
 Då kan man undra om det hindrar socialsekreteraren för ett gott 

bemötande i det personliga mötet med en klient? 

   En annan förståelse av dessa begrepp valde vi Leila Billquists teori om socialtjänsten. Utifrån 

observationer på socialkontor och intervjuer med både socialsekreterarna och klienter skriver hon 

om vad socialtjänstens klientarbete egentligen handlar om. Och hur ett klientskap kan utvecklas.   

Billquist väljer att utgå från tre olika faktorer: interaktion, makt och organisation. Hon visar att 

klientarbete har två olika sidor, den ena är administrativt där man följer lagar och rutiner. Och det 

andra som går ut på att erbjuda stöd och behandling.  

De är väldigt olika för att den ena är kontrollerande och den andra hjälpande. Billquist anser att ju 

längre in i systemet en klient kommer i ju svårare är det att sammanföra dessa två. Och då kan 

man förstå att en socialsekreterare har svårt att sammanföra dessa två sätt. För att de skall kunna 

hjälpa alla som kommer till socialtjänsten men samtidigt måste de följa regler och rutiner. 
9
 

 

                                                
6
 Ibid:53 

7
 Ibid:54 

8
 Ibid:53  

9
 Billquist, Leila. Rummet, mötet och ritualerna. (1999) 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som vi har använt oss av 

för att analysera det empiriska materialet vi har fått fram. Teorier som vi använder för att 

analysera vårt problem är Erving Goffmans teori om stigma, Howard Beckers stämplingsteori, 

C. Wright Mills teori om den sociologiska visionen och även Michael Foucaults teori om det 

disciplinära samhället. 

 

3.1 STIGMA OCH STÄMPLINGSTEORI 

I sin teori om stigma utgår Goffman från att människor delas in och kategoriseras av samhället. 

Det är de normer som finns i samhället som avgör hur människor blir kategoriserade samt vilka 

egenskaper de tillskrivs. Dessa normer för hur individer ska vara i samhället och hur de ska bete 

sig har formats av ”normala” individer. Man förväntar sig att människor i ett samhälle ska bete 

sig på ett sätt för annars bryts mönstret. Bryter någon detta mönster söker de ”normala” efter 

förklarningar till individens beteende. När individen ”upptäcker att de andra ser honom som 

annorlunda, uppstår en brist på överrensstämmelse mellan hans/hennes verkliga och tillskrivna 

sociala identitet. I denna avvikelse uppstår någonting som kallas för stigma”.
10

  

   Varför vi just valde stigmateori är pga. att vi anser att ungdomar kan bli stigmatiserade av sin 

omgivning pga. deras ålder, och inte nog med det så blir man även kategoriserad av samhället om 

man är arbetslös.  

   Förutom stigmateorin har vi även använt oss utav Howard Beckers stämplingsteorin. Denna 

teori innebär att i alla samhällen och sociala grupper finns det givna koder och regler som man 

försöker under vissa omständigheter driva igenom. Det finns en hel del sociala regler som man 

förväntas att följa och olika handlingar som förväntas att göra, det betyder inte att alla dessa kan 

vara "de rätta". Dessa regler kommer man överrens om i grupp och dessa regler övervakas 

noggrant. ”Men detta kan också vara en uppgift för alla eller åtminstone en sak för alla i den 

grupp som regeln är tänkt att gälla för”.
11

  

Om en individ bryter en regel då kommer den i sin tur att söka sig till en annan grupp, en grupp 

men avvikare för att de har något gemensamt. En handling bestäms av andra om den är 

avvikande, och det brukar variera en del, bland annat över tid, kultur och vem som har begått 

                                                
10

 Erving Goffman, s.56 
11

 Becker, Howard. Utanför: Avvikandets sociologi (2006:112) 
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handlingen. "Reglerna tillämpas mer på vissa personer än på andra. En person kan bryta regler 

hos en grupp just genom att följa en annan grupps regler". 
12

 

 Ibland kan det även hända att man tvingar på sina regler på andra människor mot deras vilja. 

Detta rör sig enbart om makt, ju viktigare social ställning man har, desto mer makt har man. 

Förutom att ha en viktig social ställning måste en individ inneha andra saker såsom ålder, kön 

etnicitet och klass. Allt detta hänger samman och det finns vissa människor som ses vara mer 

värda än andra och det är främst en vit man i medelklassen. Som vi nämnde innan skapas sociala 

regler av grupper i vårt samhälle. Utifrån olika kategorier bildas även grupper, man vet vilken 

grupp man tillhör utifrån olika kategorier såsom klass, etnicitet och sist men inte minst den 

kulturella kategorin. 

3.2 DEN SOCIOLOGISKA VISIONEN  

C. Wright Mills använder sig utav den sociologiska visionen som förklarar förhållandet mellan 

personliga bekymmer och allmänna problem. Han menar att problem ofta yttrycks på individnivå 

utan att man ansvarar för samhällets struktur, och då uppstår det personliga bekymmer till följd 

av allmänna problem vi inte är medvetna om. 
13

 

  Som individ tror man att man då är fast i sina sociala positioner och det kan sedan utvecklas till 

ett personligt missnöje och andra svårigheter. Han skriver även att till följd av detta blir samhället 

oengagerat pga. individernas olämpliga förnuft blir handlingsförlamade. Vidare menar Mills att 

individen blir fången i samhällets struktur och blir därmed okunnig om dess frihet i samhället.     

Han menar att det skulle hjälpa individerna att bli mer kunniga angående i vilka situationer de 

egentligen är fria att agera i. 
14

 För att koppla samman de personliga bekymren med de allmänna 

problemen skulle individen kunna agera lite mer utanför de etablerade strukturerna.
 15

 

 Mills anser att arbetslöshet kan ses utifrån det perspektivet "personliga bekymmer" och 

"allmänna problem". När individer är arbetslösa betyder det att det kommer uppstå personliga 

bekymmer. För att på något sätt ta itu med detta är det passande att koncentrera sig nu på 

individens personlighet och kunnigheter.
16

  

                                                
12

 Becker, Howard. Utanför: Avvikandets sociologi (2006) 
13

 Mills, C. Wright. Den sociologiska visionen.(1997) 
14

 Ibid:30 
15

Ibid:181 
16

 Ibid:181 
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3.3 DET DICIPLINÄRA SAMHÄLLET 

Michael Foucault är en filosof som skrev om vilken makt samhället har. Han menar att makt inte 

fungerar som någon medfödd egenskap hos individen utan man ska se det som något ostadigt 

som kan användas i förhållandesätt till andra individer. Om man ska studera makt menar Foucault 

att makt ska ses som en tillvägagångssätt förklarad ur ett typiskt definierat sammanhang.
17

 

Det som är intressant med denna teori är om hur konversationen ”påverkar individen i egenskap 

av ungdom och arbetslös”.
18

 

   Disciplinen fungerar enligt Foucault som en maktteknik. Man kan säga att det främsta målet, 

enligt honom, är att ”bringa ordning i den mänskliga mångfalden” 
19

 dvs att kontrollera och 

utnyttja individerna. Men det är även viktigt att nämna att denna disciplin skiljer sig på olika sätt 

från andra kontrollmekanismer så som slaveriet osv.  

Den disciplin som vi har idag är mindre våldsam och det innebär inte längre att göra ”kroppen 

lydigare ju nyttigare den är.”
20

   

   Det som kännetecknar den disciplinära makten idag är den hierarkiska översynen. Denna 

innebär synen om att, genom disciplin och kontroll av tid och rum uppnår vi fogliga kroppar, det 

vill säga produktiva individer.
 21

 

Enligt Foucault används panoptiken som modell när man ska utöva någon sorts av maktstyrning. 

Här är makten nästan osynlig och någon som ej går att kontrolleras. Men individen vet ändå att 

de blir överbevakade på ett eller annat sätt. Individen blir mer medveten om denna bevakning och 

det visar att makten fungerar automatiskt.
22

 

Vi kopplar Foucaults teori till vår studie och det disciplinära samhället ser vi som en del av vår 

regering och dess politik, och dess åtgärder för att göra ungdomar till produktiva individer, det 

vill säga det som Foucault kallar för fogliga kroppar.  

 

 

                                                
17

 Foucault, Michael. Övervakning och straff (2001) 
18

 http://dspace.hh.se/dspace/bitstream/2082/792/1/C-

uppsats%20Ung%20och%20arbetsl%C3%B6s%20Cecilia%20B.doc 
19

 Foucault, Michael. Övervakning och straff (2001:218) 
20

 Ibid:139 
21

 Foucault, Michael. Övervakning och straff (2001:35) 
22

 Ibid:200 
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4. METOD 

Metoddelen innehåller hur vi har gått tillväga när har arbetat med detta arbete. Vi kommer 

förklara vårt val av metod, urval, tillvägagångssätt, forskningspositionering, genomförandet och 

etisk hänsyn. 

 

4.1 KVALITATIV METOD 

Vi har valt att använda oss utav den kvalitativa metoden som så många forskare väljer som sitt 

första val. För oss var det ett självklart val av metod pga. att vi ville beskriva dessa människor 

djupare och inte bara genom statistiken. Det underlättade även vårt arbete för att metoden är 

lämpligast för att vi skulle få svar på våra frågor. För oss var det viktigt att få reda på vad de 

enskilda individerna hade att säga till om våra fyra teman, vad de betydde för dem. Det vi vill få 

reda på är intervjupersonernas egna erfarenheter inom socialtjänsten.
23

  

Enligt Kvale får man en annan syn på kunskap genom den kvalitativa metoden, man tolkar sitt 

material på ett meningsfullt sätt. Man får en förståelse för verkligheten genom den personliga 

interaktionen. Man får intervjupersonen att ”avslöja” mer när man gör en personlig intervju för 

att individen får prata mer fritt. 
24

 Och man vet aldrig hur lång en intervju kommer vara för att 

under intervjuns gång kan det uppstå nya frågor. 

   Intervjuer kan dock formas på olika sätt för att fånga den information som gynnar oss i vårt 

arbete. Vi har valt den s.k. semi – strukturerade intervjun som kan  beskrivas som en situation där 

intervjuaren har en uppsättning av frågor, som inte behöver besvaras i ordning. Intervjuaren har i 

det här fallet mer utrymme till att ställa uppföljningsfrågor på det som uppfattas som viktiga 

svar.
25

  

 

4.2 DEDUKTIV STUDIE 

När man väl ska välja vilken metod man ska använda sig utav, deduktiv eller induktiv, ställs man 

inför två olika angreppssätt vid tillämpning av en studie där båda formerna alltid dock finns 

närvarande. Den deduktiva metoden är bevisandets väg och den induktiva metoden är 

                                                
23

 Kvale, Steiner. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
24

 Ibid: 
25

 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder (2002:127) 
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upptäcktens väg.
26

 Den vanligast förekommande och enklaste att förklara är den deduktiva 

metoden. Metoden hör vanligen samman med en objektiv verklighetsuppfattning där man gör 

hypoteser utifrån teorier och testar med systematiska observationer, dvs. att forskaren går från 

teori till empiri.
27

 

Den induktiva metodens syfte är att bygga upp en ny teori, utveckla en befintlig teori eller 

anknyta till en befintlig teori vilket innebär att när vi närmar oss den empiriska verkligheten så 

producerar vi kunskap och förståelse efterhand. Den induktiva metoden är ofta vanligt 

förekommande vid så kallade explorativa undersökningar och fallstudier, var man i grunden 

använder relativt få personers upplysningar.
28

 Utifrån vårt syfte kan man säga att vi här skall göra 

en deduktiv studie.   

 

4.3 INTERVJU 

Vi valde intervjumetod för vi anser att den är mest användbar då det gäller för att förstå 

intervjupersonen bättre. Man börjar med en huvudfråga och sen följdfrågor som är relevanta till 

vår uppsats. Men vi förstår att det finns en chans för att intervjupersoner förskönar eller väljer att 

inte ta med allt i intervjun.  

Vid kvalitativa metoden väljer en informant att avslöja en hel del privata saker om en själv för att 

då är informanten anonym, och ingen kan se svaren. 
29

 

Fördelen med en kvalitativ intervju är att det blir mer personligare och det blir en öppen intervju. 

Det finns chans att det uppstår fler frågor under intervjuns gång, men långa och djupa svar. 

 

4.4 INTERVJUPERSONER/URVAL 

När det gäller att välja intervjuperson/er så kan det inte alltid bli lyckat, den perfekta personen 

existerar inte enligt Kvale. För att en intervju ska vara bra så måste det finnas samspel mellan 

                                                
26

 Holme, Mange Idar & Solvang, Krohn Bernt. Forskningsmetodik- om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, (1997:51) 
27

 Holme, Mange Idar & Solvang, Krohn Bernt. Forskningsmetodik- om kvalitativa och 

kvantitativa metoder, (1997:51) 
28

 Andersen, Ib , Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod. (1998:2) 
29

 Kvale, Steiner. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) 
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intervjuaren och intervjupersonen. Val av intervjuperson beror på dess erfarenheter av 

uppsatsämnet, syftet är ju att får fram uppsatsstudiens resultat. 
30

 

Snöbollsurval är ett slags bekvämlighetsurval, med en sådan här typ av urvalsprocess ser vi som 

forskare till att få kontakt med ett antal personer som är relevanta för undersökningens tema. 

Därefter använder man sig av dessa för att komma i kontakt med ytterligare informanter. 

Snöbollsurvalet använder man främst inom ramen av kvalitativ forskning eftersom den inte 

representera en hel population och den ger större möjligheter till att hitta informanter
31

 

Efter många funderingar valde vi att använda oss utav fem personer som vi kände sen innan och 

tre bekanta som vi visste hade erfarenhet av socialtjänstens service. Detta kallas för ett strategiskt 

urval vilket innebär att intervjuaren väljer att ta kontakt med personer som har kunskap eller 

erfarenhet om ämnet som undersöks.
 32

 Under vår forskningsprocess har vi haft kontakt med tio 

informanter varav två nyckelinformanter, socialsekreterare. I den här delen kommer vi först att 

presentera kort våra informanterna.  

   Genom att ringa till Socialförvaltningens växel fick vi tag på två socialsekreterare som hade 

hand om ungdomsfrågor. Men vi hade lite problem med att övertyga de att vara med i studien. 

Det var för att de inte trodde de skulle ha tid för en intervju. Men i slutändan fick vi ett möte med 

dem på deras kontor.  

   Sedan tog vi nästa steg genom att kontakta intervjupersonerna via telefon. Vi hade tur för att 

alla de som vi ringde till var villiga att ställa upp, utan några som helst problem. Vi berättade 

även att intervjun skulle ske i en valfri miljö för informanten, med anledning av att 

intervjupersonerna ska känna sig trygg under intervjun. Syftet med det här är främst att vi ansåg 

att de skulle kunna slappna av i sin miljö och intervjun skulle flyta på enklare. De flesta valde att 

träffas på offentliga platser såsom caféer, bibliotek och skolans arbetsrum.  

4.4.1 EN KORT BESKRVNING AV INFORMANTERNAS BAKGRUND 

 

 

 

 

                                                
30

 Kvale, Steiner. Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) SKRIV IBID – NI KAN SE ÖVER 

FOTNOTERNA IGEN  
31

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002:290) 

 
32

 Halvorsen, 1996 

ALMA 26 år – är ogift och bor själv i en hyreslägenhet. Alma var 19 år gammal när hon tog 

kontakt med socialtjänsten. Anledningen var att hon hade ingen inkomst efter gymnasiets slut.  

AYDIN 24 år – är gift och har två barn tillsammans med sin fru. Vid artonårsålder sökte Aydin 

försörjningsstöd pga. att han inte hade avklarat sin grundskoleutbildning och hade sedan inte 

behörighet för att börja på en gymnasieutbildning. Då han inte hade en egen inkomst fick  

föräldrarna fick stå för hans kostnader.   

BIANCA 24 år – är ogift och bor ensam i en hyreslägenhet. När hon fyllde 20 år valde hon att gå 

till socialtjänsten för att få tala med en socialsekreterare om hennes dåvarande situation. 

Anledningen var att hon hade ingenstans att bo och hade för låg inkomst.  
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4.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Här har vi använt oss främst av Internet när vi har sökt material till vårt uppsatsämne. Detta är ett 

fördjupningsarbete inom socialt arbete så vi sökte allt som handlade om bemötande och någon 

form av möte mellan en klient och socialsekreterare. Vi sökte också efter avhandlingar om 

socialtjänsten, ungdomar, mötets betydelse. Vi använde oss utav sökord som var relevant med 

vårt ämne; socialförvaltningen, bemötande, mötet och arbetslösa ungdomar. Genom att använda 

Internet som hjälpmedel har vi hittat en mängd avhandlingar som vi anser är relevanta.  

   När det gäller våra intervjuer så valde vi att utforma en intervjuguide i form av teman i enlighet 

med våra frågeställningar. I praktiken blev det ett "snöbollsurval" eftersom vi ville hitta både 

djup och bred kunskap om vårt uppsatsämne.  

Intervjuerna som vi gjorde med våra intervjupersoner och nyckelinformanter inneträffade på 

olika platser. Som vi nämnde innan träffade vi våra nyckelinformanter på deras kontor på 

Arbetslivsförvaltningen i Halmstad. Intervjun med nyckelinformanterna tog 45 min, vi ansåg att 

detta var ett kort möte men tyvärr hade nyckelinformanterna inte mer tid. Vi lyckades inte spela 

in samtalet utan det blev papper och penna. Det är värt att nämna att våra nyckelinformanter ville 

vara anonyma. 

CHARLOTTE 22 år – är sambo med sin pojkvän och arbetar i Helsingborg. Hon sökte sig till 

socialtjänsten för hjälp efter precis avslutat en treårig gymnasieutbildning och stod nu utan 

någon inkomst.  

CECILIA 23 år – bort nuförtiden själv och lever på bidrag från A-kassan. Även hon som alla 

våra andra intervjupersoner sökte hon försörjningsstöd, hon var då 20 år när hon tog kontakt 

med förvaltningen. Anledningen till det var att efter gymnasiets avslut kunde hon inte få ett 

arbete, utan var arbetslös i ett år.  

EMIL 26 år – är gift med en av våra intervjupersoner som heter Miriam. Tillsammans har de 

två småbarn som är 3 år respektive 1½ år. Anledningen till hans kontakt med socialtjänsten 

var pga. arbetslöshet.  

GABRIELLA 19 år – är vår yngsta intervjuperson och hon är den som just nu har fortfarande 

kontakt med socialförvaltningen. Hon är ogift och har ”precis” slutat gymnasiet (VT08).  

Efter gymnasiet var hon arbetslös och kunde inte få ett arbete.   

MIRIAM 24 år – är gift med en av våra intervjupersoner, Emil. Anledningen till att Miriam 

sökte sig till socialtjänsten var pga. att hennes man förlorade sitt arbete och hon själv var 

arbetslös.  
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   Intervjupersonerna hade lite mer tid för oss och intervjuerna var relativt långa. Alla spelades in 

med bandspelare och skrevs ut.  

   Två av våra intervjupersoner träffade vi på två olika caféer i Göteborg, två träffade vi i 

Landskrona och de fyra sista träffade vi i Halmstad på högskolans område. Intervjuerna med våra 

intervjupersoner tog mellan 1 - 2 timmar.  

   Vårt urval av nyckelinformanter var två socialsektretare som vi ansåg innehöll en hel del 

kunskap om vårt ämne. 

 

 Personer som arbetar med inom denna förvaltning.  

 Någon som ser och hör, samt vet genom sitt deltagande vad som händer i denna 

förvaltning och dess funktion.  

 

Vi intervjuade även klienter, de som har upplevt bemötande från socialsekreterarna.  

 Klienterna som har erfarenhet av bemötande med socialsekreterarna.  

 
 

4.6 FORSKNINGSPOSITIONERING  

 

4.6.1 ASPEKTSEENDE 

John Asplund (2006) skriver i sin bok Om undran inför samhället om aspektseende, vilket 

innebär att man genom att se det sociala fenomenet ur olika aspekter fångar dess betydelse.  

Det innebär att man skall i sin forskning vara kreativ och idérik. Man skall inte enbart fokuseras 

på en fråga eller uppfattning, utan man skall ställa sig olika frågor kring det sociala fenomenet för 

att förstå och fånga dess betydelse.
33

  

Man skall försöka se fenomenet från olika vinklar genom att vända och vrida på det och sätta det 

i olika sammanhang. Här har vi vår huvudfråga som handlar om bemötande, det fenomenet skall 

sättas i olika vinklar. Vi anser att positivt eller negativt bemötande beror på hur du är som person. 

Alla upplever inte saker likadant, eller tolkar saker på samma sätt. När någon upplever ett 

negativt bemötande från en socialsekreterare behöver inte det bero på personliga aspekter. Det 

kan handla om att socialsektretaren intar en maktroll i samhället och klienten har en 

                                                
33

 Asplund, Johan. Om undran inför samhället (2006: 11).   
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stämplingsbetingad roll. Denna studie kan också ses som den kritiska forskningen som Alvesson 

och Deetz diskuterar om.  

 

4.6.2 INSIKT OCH KRITIK  

Insikt innebär, enligt Alvesson och Deetz, en process som gynnar en forskare i hans forskning 

och gör att man hittar meningen och får förståelse för den empiri man har samlat in via sin 

undersökning Genom insikt förstår man de olika förutsättningar som behövs för att skapa 

förståelse.  

   Kritik innebär att man försöker motverka de dominerande idéer, ideologier och resonemang 

som skapas i de olika sociala sammanhangen och som antas som slutliga och självklara. Man 

skall i sin forskning alltid se helheten och utanför ramen. Forskaren skall förhålla sig kritisk till 

han undersöker, och inte hindras av de omväxlingar som kan uppkom 

Forskarens skall försöka var mellanhand vid förmedlingen hur den underliggande innebörden i ett 

socialt fenomen skapas, samt hur den vidare förmedlas till individen.
34

  

      Att vi har innehar en given ställning angående vad förutsätter en positiv/negativ bemötande, 

gör att vi kan förhålla oss kritiska i forskningen och att inte ta allt för givet utan att vara kreativa. 

Det ger det oss möjlighet att skapa ett öppnare resonemang, mellan oss som forskare och våra 

informanter. Samt hur vi skall förhålla oss till det sociala fenomenet som vi undersöker. Genom 

en kombination av både den kritiska forskningen och aspektseende hoppas vi få en djupare 

förståelse av vår empiri. 

 

4.6.3 NÄRHET OCH DISTANS I FORSKNINGSPROCESSEN 

Vi har valt att kombinera närhet och distans i vår forskningsprocess. Vi gjorde enskilda intervjuer 

och på så sätt kom vi nära vårt studieobjekt samt fick en klarare och förståndligare bild av ämnet 

som vi skriver om.  

  Utöver våra intervjuer använde vi oss av sekundär litteratur, broschyrer, avhandlingar och enkät 

som vi ansåg var relevanta för vårt forskningsfenomen. Broschyrerna fick vi från 

socialsekreterarna på socialtjänsten.  

Fördelen med att använda sig utav den kvalitativa metoden är att man kommer nära 

studieobjektet. Denna möjlighet till närhet är inte detsamma om man använder sig utav enkäter då 

                                                
34

 Alvesson, M & Deetz, S. Kritisk samhällsvetenskaplig metod (2000: 20-23) 
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man oftare blir mer distanserad.
35

 

   En sak som tas upp i boken är positionering och makrelation mellan forskaren och den som 

intervjuas. Dina Mulinaris skriver i sin text 
36

 att forskaren måste tänka igenom sin roll i 

forskningsprocessen eftersom man har olika roller i en intervjuprocess och man skall som 

forskare ha förståelse för både sin och informantens roll. Samt hur olika maktrelationer kan 

finnas med och att maktrelationer som uppkommer påverkar vilken information man får fram 

under själva intervjun.
37

  

Hon menar att det är viktigt att man är självmedveten om sin roll i intervjun samt om vilken roll 

man har gentemot sina informanter i forskningsprocessen. 

 

4.7 ETISK HÄNSYN 

När man skriver en uppsats och intervjuar människor måste man vara medveten om de etiska 

forskningsreglerna som finns. Dessa regler har Vetenskapsrådet för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning satt upp på sin hemsida och den består av fyra huvudkrav som vi 

använt som riktlinjer till att inte agera oetiskt i uppsatsarbetet.
 38

 

 

Konfidentialitetskravet - ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem”.
39

 Vi uppfyllt detta då vi skyddat undersökningspersonernas 

privatliv genom att t ex. ändra personnamn i resultatdelen.  

 

Informationskravet – ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte”.
40

 Vi har uppfyllt genom att informera de individer som medverkat i 

intervjuerna om uppsatsen. 

 

Samtyckeskravet – ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”.
41

 Vi har tagit hänsyn till och uppfyllt när vi hämtat in samtycket från de 

                                                
35

 Sjöberg, K. Mer än kalla fakta. (1999: 193) 
36

 Sjöberg, K. Mer än kalla fakta. (1999: 36) 
37

 Sjöberg, K. Mer än kalla fakta (1999: 49).   
38

 www.vetenskapsradet.se  
39

 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
40

 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

http://www.vetenskapsradet.se/
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medverkande. Samtycket från våra ungdomar har hämtats in muntligt och samtycket från 

ungdomarna har hämtats in skriftligt. Vi poängterade även att deltagandet i studien var frivilligt 

och att dem under pågående intervjun kunde avbryta deltagande utan närmare förklaring.  

 

Nyttjandekravet – ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”.
42

  tycker vi att vi tagit hänsyn till och uppfyllt då vi i bästa mån informerat 

de medverkande att känna sig trygga, inte bara under intervjun utan även i informationen dem 

lämnar ut till oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
41

 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
42

 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
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5. RESULTAT 

Studiens resultat bygger på flertal kvalitativa intervjuer med åtta ungdomar som har någon gång 

haft kontakt med socialsekreteraren. Vi har delat in resultatdelen i fyra teman; mötet, bemötande, 

hinder och möjligheter.  

 

5.1 MÖTET 

 

Om ett möte, mellan socialsekreteraren och klienten, skall vara bra är det viktigt att 

socialsekreteraren inte har förutfattade meningar om klienten. Det skall vara ett möte mellan två 

individer utan några bestämda åsikter. Det innebär att de som söker social hjälp inte skall bli 

stigmatiserade pga. deras situation, samt att socialsekreterarna inte skall missbruka sin position. 

Hur vet man om ett möte är bra?   

 

5.1.1 MILJÖN 

Miljön runt omkring en har en betydelse för att ett möte ska bli bra beror det också på var man 

har mötet. Man ska helst träffas i avslappnad miljö respektive kontorsmiljö. Alla intervjuade 

anser att det är obehagligt om det är låsta dörrar mellan socialsekreterarens kontor och 

väntrummet.  

Som en av våra intervjupersoner, Cecillia, sa: 

 

” … Det är viktigt att man inte blir dömd, att socialsekreteraren är objektiv, ser helheten med 

mig och min situation. Det kan ibland vara skönare för mig att träffa socialsekreteraren hemma 

hos mig, om det exempelvis handlar om att träffas för att se hur det går för mig”. 

 

Hon menar att är man van vid miljön, har man lättare för att visa känslor och det blir lättare att 

tala om sin situation.  

Enligt Alma är det bättra att träffas hemma hos henne om situationen tillåter det, hon menar att 

det blir avslappnande. 

 

”… Hemma hos mig kan socialsekreteraren se mig, hur jag är som person, eftersom mitt hem 

speglar mig, det blir mindre dramatiskt än att sitta i ett rum med två stolar och ett bord…” 
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Gabriella hade också en del att säga till om: 

”… jag påverkas mycket av miljön, trivs jag inte i lokalen jag är i så förändras stämningen 

mellan mig och inte till det bättre”. 

 

Flera av våra intervjupersoner påpekade att socialtjänstens lokaler är ”snygga”, men att de saknar 

”hemma-känsla” som Miriam sa. Hon anser att det har ett stort betydelse, och om det är fint och 

välkommande blir man lite gladare.   

Lokalerna utseende varierar från kommun till kommun, några av våra intervjupersoner nämnde 

att ibland är det som om man är tillbaka i grundskolan. Att allt är grått och trist. 

 

5.1.2 MÖTETS BETYDELSE 

Som vi skrev ovan har miljön en betydelse men mötet mellan en klient och en socialsekreterare 

betyder också. Några av våra intervjupersoner pratade mer om att mötet mellan de respektive 

partnerna är avgörande för hur det blir i framtiden och hur man kan gå vidare med fallet. Aydin 

påpekar:   

 

”… De skall se mig som en person, en egen individ inte en i gruppen som söker socialt hjälp. Alla 

situationer är olika och alla människor är olika…” 

 

Nästan alla våra intervjupersoner höll med Aydin och anser att ibland har det inte alltid varit så. 

 

Miriam och Emil säger att det är också viktigt hur en person beter sig. Miriam menar att hon 

märker direkt om en person är där för att hjälpa en eller en som struntar i en.  

 

”… när jag och Emil gick för att träffa en socialsekreterare fick vi veta att vi skulle få en som är 

känd för att inte vilja hjälpa till…” 

 

”… jag vill inte att en person ska kolla på mig och säga saker till mig som jag kommer må dåligt 

av…” 
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Precis som Aydin menar Bianca att i ett möte mellan klienten och socialsekreteraren är det av 

stor vikt att man kan känner sig välkommen. 

Hon säger:  

”… De skall motivera en, ge förslag och erbjuda lösningar. På detta sätt kommer man fram till 

något som kan vara bra för en och som kan förbättra situationen…”  

 

Våra intervjupersoner gick till socialtjänsten för att förbättra sin situation, och det krävs att det 

finns en tillhörighet till den personen för att mötet skall funka. Bianca märkte direkt att den 

tillhörigheten inte fanns där mellan henne och socialsekreteraren:  

 

”… jag och socialsekreteraren ”klickade” inte. Jag märkte det direkt…” 

 

Även Gabriella talade om mötet med sin socialsekreterare: 

 

”… jag har nog aldrig känt mig så hatad och hopplös på samma gång. Hon fick mig att känna 

mig underlägsen, det mötet gick inte bra ska jag säga dig…”   

 

Flera av ungdomarna nämnde också att de förstår att det är socialsekreterarens arbete, och att hon 

måste vara på ett visst sätt för att mötet skall funka. Men flera av de påpekade också att de borde 

ändra vissa regler och införa regler för hur socialtjänstens personal skall bete sig. Miriam menar 

att: 

 

”… jag säger inte att de ska vara stela som robotar och inte ha personlighet men de får gärna 

vara ödmjuka och på samma gång realistiska. Jag som går dit för att få hjälp tror inte att 

hon/han kommer bli min bästa vän… de kan mjukna upp lite och inte ta arbetet på stort allvar…” 

 

5.1.3 LYHÖRDHET   

Medan Miriam tycker att mötet hade varit bättre om socialsekreterarna hade varit bättre som 

ödmjuka, tycker Charlotte annorlunda:  
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”… alltså ärligt talat, jag går dit för att träffa ett proffs som ska hjälpa mig ur min knipa. Till och 

med det är mycket att begära… ibland kan jag tycka att de har bråttom med mötet, de vill liksom 

skynda på det, men tro mig jag vill samma sak…” 

 

Även Gabriella kände att hennes möte inte gick bra: 

 

”… på första mötet med min socialsekreterare fick jag ”order” om att antigen ska arbete eller 

praktik om jag ville få pengar från dem. Fatta så opersonligt det mötet var, men tydligen ska alla 

gå igenom samma grej”.  

 

Flera av våra ungdomar påpekade att under mötets gång ska man göra sin röst hörd. Alma menar 

att det är även viktigt att de lyssnar också. 

 

” … Att de lyssnar och ger mig tid. Jag kanske måste berätta en del för att jag ska förklara min 

situation. Möten måste vara längre, ibland är det bara 20 minuter…” 

 

Även Charlotte nämnde att en viktig del av mötet är att bli hörd på.  

 

”… jag vill känna mig välkommen på ett bra sätt, min handläggare ska visa intresse för mig och 

min situation, annars är det inte ens lönt...” 

 

När vi diskuterade frågan om lyhördhet så hade en av våra nyckelinformanter något att säga: 

 

”… bedömer vi att klienten förstår våra krav så kortar vi ner mötet från en timma till en 

halvtimme. Sedan om de inte har förstått riktigt vad det handlar om, kan inte vi stå för…” 

 

Miriam och Emil talade om att mötet ska gå snabbt, ibland vill man bara sitta i möte en 

halvtimme.  

   Intervjupersonerna tycker att förutom vikten av att lyssna och visa respekt gentemot varandra är 

det även viktigt i ett möte. Socialsekreterarna skall visa att de vill hjälpa till samt att man visar att 

man är villigt att ta emot det hjälp som erbjuds. Aydin och Emil sa följande: 
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”… Det är viktigt att man får det känsla att både jag och socialsekreteraren vill att min situation 

skall ändras…” 

 

”… jag ville att min situation skulle ändras så gärna men jag var för stolt och ville inte ta emot 

hjälp från första början… efteråt valde jag att byta handläggare för att den som jag hade gav 

mig inget hopp…” 

 

5.1.4 TILLIT 

Det är viktigt att kunna lita på socialsekreteraren och att socialsekreteraren skall kunna lita på 

klienten för att mötet ska bli bra, enligt Aydin . 

 

”… När jag berättar för socialsekreterarna om någonting är det viktigt att det blir bara tom prat, 

och sedan kollar hon upp mig som om att jag inte redan berättade det…”  

 

Han fortsätter:  

”… Jag berättar min situation men de har redan i förväg bestämt vad dem ska göra. Vad jag ska 

få för hjälp och hur jag skall få det...”  

 

Han tror inte att socialsekreterarna förstår ens situation och ibland vill inte förstå . Han menar att 

om de hade brytt sig så skulle de ha känt medkänsla och hjälpa honom utifrån hans behov och 

inte utifrån en massa regler.  

 

Vi valde att ställa frågan till våra socialsekreterare om just detta. Hur de kände när de skulle ha 

ett enskilt möte med en klient. 

 

”...  Ibland känner det som det går in genom ena örat och ut genom andra, de bara låtsas att de 

lyssnar… Vi har fått höra att vi är stränga men vi har också en mall som vi måste följa och det är 

inte många klienter som respekterar det”. 
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Tanken om att klienterna låtsas lyssna på socialsekreterarna tycker Cecillia är tvärtom. Hon 

menar att man som klient ser när socialsekreteraren lyssnar och visar intresse, och när de låtsas.  

En av socialsekreteraren sa:  

”… tro mig vi lyssnar och bryr oss. Vi visar att vi bryr oss genom att ställa olika frågor och ge 

råd till våra klienter, vi sitter inte bara och nickar med huvudet och är allmänt uttråkade…”. 

 

Den andra hoppade in i konversationen och sa: 

”… Men det är självklart att det finns vissa fall där vi bara känner ”vad gör denna människa 

här?” och det är för att klienten i frågan visar inget intresse för att ändra sin situation. Man kan 

tro att de är bara där för bidraget…” 

 

5.1.5 TILLHÖRIGHET 

Vad alla våra intervjupersoner håller med om och anser liknande är det att tillhörigheten som är 

viktigaste. Har man träffat och ser att det inte funkar mellan klienten och socialsekreteraren så 

tycker en av våra intervjupersoner, Cecillia, att man ska lämna ifrån fallet. Man skall vara 

tillräckligt professionell och till och med att säga till klienten att man anser att detta inte fungerar 

och att klienten skall inom kort få en annan socialsekreterare. Vi frågade våra socialsekreterare 

om de har någon gång behövt lämna över sin klient till kollega. 

 

”… för en vecka sedan fick jag reda på att en klient inte ville träffa mig längre, och att klienten i 

fråga ville byta. Jag hade självklart inga problem med det men självklart ville jag veta 

anledningen till detta… min kollega som hade tagit över fallet berättade efter några dagar att 

min fd klient hade varit så sur på mig för jag valde att neka honom/henne pengar och det var 

anledningen…”  

 

Den andra socialsekreteraren tillägger att klienten i frågan inte fick beviljat bidrag från den andra 

socialsekreteraren heller och klienten har de inte sett mer.  

 

”… det brukar hända ofta att de inte blir beviljade och då hör vi inte från de mer… man hoppas 

bara att de har hittat ett jobb så de kan klara sig...” 

 

Vi förstod snabbt att inte alla möten fungerar.  
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Och våra socialsekreterare höll med: 

 

”… vi måste tänka professionellt och ibland får vi dålig respons från klienterna, men de måste 

förstå att det är vårt jobb…” . 

 

”… vårt jobb är inte att folk ska tycka illa om socialförvaltningen, vi vill inte ha ryktet som 

”stränga handläggare”… man kan bara göra sitt bästa… vi vill att en klient ska känna att de kan 

lita på oss och att vi vill hjälpa de…”.  

 

En av våra intervjupersoner, Gabriella, svarade följande: 

 

”… jag känner att för att jag ska kunna lita på min socialsekreterare så måste hon lita på mig… 

hon ska vara som en ”sträng kompis”, visa att hon vill hjälpa utan baktankar… det skulle ha 

varit det perfekta mötet…”.   

 

5.2 BEMÖTANDE  

Vad våra intervjupersoner har gemensamt i sin beskrivning av bemötande, är första intrycket man 

får när man kommer till socialtjänsten för första gången. Det är viktigt i ett gott bemötande att 

lyssna och respektera, man skall inte ha förutbestämda åsikter eller syfte. Man skall se individen 

och helheten och våra klienter hade en hel del att säga till om.  

 Alma menar att det är: 

 

”… Viktigt att de lyssnar. Socialsekreteraren skall inte skapa sig en blid av klienten utifrån det 

fakta som finns på pappret innan man träffar personen…” 

 

Man skall se inte börja tala direkt om anmälan utan tala lite socialt och skapa en avslappnad 

miljö. Hon menar alltså att man inte ska skapa en förståelse på förhand. Efter mötets slut kan man 

skapa sin personliga bild av socialsekreteraren/klienten.     

 

Charlotte och Gabriella berättade om vad ett gott bemötande betydde för dem.  
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”… det är när en människa tar mig i hand och välkomnar mig och visar att de vill hjälpa mig.”  

 

”… för mig är det när en person är trevlig och hjälper mig att förstå saker som är för svåra för 

mig …”  

 

För Bianca och Miriam handlar ett gott bemötande mer om roller och ställningar, man ska 

förhålla sig till dem och inte missbruka de. Som socialsekreterare skall man, enligt Bianca och 

Miriam, veta hur man skall bemöta en klient. Bianca menar att oftast blir det för formellt, 

bemötande blir som en plikt som socialsekreteraren måste göra. 

 

”… De visar tydligt att de har makt, de slappnar inte av, utan säger en massa regler, håller sig 

till punkt och pricka…” 

 

Miriam delade åsikt med Bianca och var inne på samma spår: 

”… för en socialsekreterare tror jag handlar allt om regler och makt, det är just det en klient inte 

behöver. Man behöver uppmuntran och hopp, men det är sällan man får det på socialtjänsten…” 

 

Alma och Charlotte menar att kroppsspråket och ansiktet visar om ett gott bemötande har skett.  

”… När man träffas och tittar på den man möter så kan man se på ansiktet om den är glad att 

träffa mig…”.  

”… märker jag att socialsekreteraren vill hjälpa mig och visar det då mår jag bättre och känner 

att min situation kommer fixa sig…”. 

 

Vårt gifta par har varit med om något sämre bemötande, första mötet med en socialsekreterare 

gick inte så bra för dem.  

 

”… Miriam var gravid när vi gick till socialsekreteraren och utifrån hennes kroppsspråk märkte 

vi direkt att vi inte skulle få hjälp …” 

 

Och det dåliga tog inte slut där för vårt gifta par utan efter en ett tag säger hon: 

”… om ni inte kan försörja era barn varför är din fru gravid för andra gången? ...”. 
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Miriam och Emil visste inte vad de skulle säga utan satt där helt tysta och tog emot. 

Socialsekreteraren försökte förklara sig genom att säga:  

”… det var inte så jag menade det. Men jag förstår inte hur ni ska kunna leva…” 

 

Efter mötets slut valde Miriam och Emil att byta socialsekreterare och sen dess har det gått bra 

för dem. De har fått mycket stöd från deras andra socialsekreterare, och de säger: 

 

”… på något sätt visste vi att vi skulle stöta på något problem med vår fd socialsekreterare, för 

hon hade ett dåligt rykte på socialtjänsten…” 

 

Det var inte bara Miriam och Emil som har haft problem. Charlotte pratar om att man som person 

känner av när man träffar en socialsekreterare. Man känner om hon/han är där för att göra sin del, 

träffa klienten, höra historien, och avsluta allt smidigt och enkelt. 

 Alma menar att alla individer är olika och var och en av de som träffar en socialsekreterare har 

något särskilt att berätta om sin situation och sitt liv och då vill man bli lyssnad på. Enligt henne 

så har hon också stött på en del socialsekreterare som har ett rykte   

Enligt Aydin är ett gott bemötande att man kan tala, föra ett samtal, få respons, vara hörd samt att 

få säga sin mening: 

 

 ”… Det är viktigt att inte alltid följa regler och boken, alla vi är olika och har olika situationer, 

lyssna på mig och min situation…” 

 

Vidare menar han att man söker sig till socialtjänsten eftersom man behöver hjälp, och man 

behöver inte blir dåligt bemöt pga. ens situation eller hur man är som person.  

 

Han och alla andra av våra intervjupersoner tyckte samma sak: 

”… Man skall bemötas som en som behöver hjälp, inte som en lat, en som inte vill jobba och vill 

sitta hemma…” 
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Han menar att socialsekreterarna skall vara öppna människor, de skall inte döma klinten och inte 

ha förutfattade meningar.  Man skall som klient känna att man blir lyssnad på, får utrymme för 

sina åsikter samt att man blir motiverad och att hjälpen skall leda till en förbättring av situationen.  

 

Om dessa krav enligt Aydin blir tillgodosedda de är en typ av bemötande som gynnar alla 

inblandade. Men han anser att ett gott bemötande är inget man kan lära sig, det är något man lär 

sig.  

 

Cecillia menar att: 

”… Socialsekreterarna skall ha sina roller, som en med makt, men de skall inte tappa sin roll 

som medmänniska…” 

 

5.3 HINDER OCH MÖJLIGHETER 

 

5.3.1 KLIENTERNAS UPPFATTNING OM HINDER OCH MÖJLIGHETER 

Det våra intervjupersoner påpekade var att de inte träffar klienten så ofta som de egentligen vill.  

   En viktig faktor för ett bra möte och gott bemötande enligt alla våra intervjupersoner är det att 

träffa sin socialsekreterare mer regelbundet. Miriam sa följande: 

 

”… för mig är det viktigt att träffa min socialsekreterare så ofta hon/han kan. Man vill förbättra 

sin situation så snabbt som möjligt. Jag vill jobba och få tillbaka mitt självförtroende, det kan 

man inte göra om man träffas en gång i månaden… för att jag känner att de kan hjälpa mig så 

mycket…” 

 

Enligt Aydin träffas inte klienten och socialsekreteraren ofta. Han säger: 

 

”… att träffas en gång i månaden som jag gjorde är för litet, och telefontid är inte det samma 

som när man träffas ansikte mot ansikte ”…” men vi kan inte påverka något, de har skrivna 

regler, de skall följas…”. 

 

De flesta av våra intervjupersoner sa samma sak. Gabriella lade till: 
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”… jag tyckte inte alls det var tillräckligt, när man är arbetslös så känner man sig hopplös och 

då vill man träffa en proffs som ger en tillbaka självförtroendet…”. 

 

Emil kände samma sak som Gabriella: 

”… jag är kanske egoistisk men jag vill bli motiverad, och när jag sitter med min socialsekretare 

så blir jag motiverad… men det är inte det enda anledningen, jag vill få ett jobb och utan 

socialförvaltningen så känns det som jag inte kan…” 

 

Charlotte var den enda som tyckte att det var för många samtal och många möten med 

socialsekreteraren. Hon tryckte även att det var ibland för mycket: 

 

”… det har hänt flera gånger att min socialsekreterare ringer på min mobil och jag orkade inte 

svara… det var lite för mycket…”. 

 

Charlotte tyckte att socialsekreteraren var ett hinder för henne. Hon menar att socialsekreteraren 

ringde henne ofta och ville träffa henne och efter ett tag kände Charlotte att socialsekreteraren 

hindrade hennes chanser för arbete. Med det menar hon att det var hela tiden praktik och inget 

”riktigt” arbete. 

 

”… jag kom inte dit för praktik utan för jobb… och den möjligheten fanns inte…” 

 

5.3.2 SOCIALSEKRETERARNAS UPPFATTNING OM HINDER OCH MÖJLIGHETER 

 

Socialsekreterarna valde att säga följande: 

 

”… vi har regler och mallar som vi måste följa… men vi vill även inte att klienterna tror att vi 

inte bryr oss… ibland är det svårt att vara tillgänglig 24 h om dygnet…”.  

 

”… en gång i månaden räcker, tycker jag, vissa klienter lägger man mer tid på om man ser att 

det är beroende av hjälp…” 
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Våra socialsekreterare anser att de har fått dåligt rykte pga. socialtjänstens regler och rutiner. De 

känner att ibland vill de bevilja någon bidrag men att det alltid inte funkar så. 

 

5.3.3 SYNEN PÅ EN INDIVID 

En annan aspekt av hinder, som vi tar upp är att flera av våra ungdomar, speciellt Miriam och 

Gabriella, ansåg att socialsekreterarna skapar sig snabbt en bild av hur man är som person. Och är 

det inte en positiv syn de har. Det kan hindra en för att få hjälp och man får inte möjligheten att 

bli bemöt på ett bra sätt.   

Bianca berättar om en socialsekreterare som inte lade ner tid på Bianca.  

 

”… Hon såg mig inte, som individen, utan jag var som vilket fall som helst…”. 

 

Emil var också med om nästan samma sak: 

 

”… då när jag sökte bidrag mådde jag inte alls bra, psykiskt. Och jag ville att de skulle ta hänsyn 

till det. Och den hjälpen fick jag verkligen inte. För de var jag bara ett fall…”. 

 

Alla var överens om en sak, de var där för att få tillfällig hjälp. Ville de ha arbete så skulle de 

själva ta tag i det. Det enda socialtjänsten kunde erbjuda de var praktik med massa krav.  

   Enligt Bianca är det svårt för klienter att ens orka söka och gå igenom processen. Man upplever 

inte att det uppstår ett bra möte, när personen missbrukar sin maktposition, det upplevde hon med 

sin första socialsekreterare. Vidare berättar hon om den andra socialsekreteraren som hon fick på 

socialkontoret och säger: 

 

”… den andra kvinnan, hon var trevlig, väldigt hjälpsam och som lyssnade på mig...” 

 

 Hon var en person som inte såg henne som lat, eller oansvarig . Vidare fortsätter hon: 

 

”… Oftast anser de att man är invandrare och lat när man söker, men jag ville jobba, ingen vill 

leva med minimal inkomst varje månad, speciellt inte en ung tjej…” 
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Alma tyckte att socialsekreterare kan hjälpa om de vill, men att de beviljar det de vill, och i vissa 

fall underhåller information. Hon säger även: 

 

”… Man kan inte påverka, det är hinder till ett bra möte och gott bemötande. Man känner sig 

fångad…” 

 

Hon menar att det är ett: 

”… hinder att klienten måste följa regler som inte går ihop med dess situation…” 

 

Alma säger att hon skulle vilja vara med och påverka de beslut som handlar om henne men fick 

inte så mycket utrymme. Hon fick följa de riktlinjer, regler, som finns för att man skall få 

ekonomiskt bidrag. För att det skall vara en bra kontakt mellan socialsekreteraren och klienten 

skall socialsekreterare vara mer lyhörda, vara trevligare samt att inte se ett fall utan en individ 

med behov. 
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6. ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi att visa det resultat vi har kommit fram till. Här kommer vi att koppla 

teorier och tidigare forskning för att besvara vårt syfte och slutsatser. 

 

6.1 MÖTE 

Våra intervjupersoner uttryckte att det viktigaste i ett möte mellan klienten och socialsekreteraren 

är att lyssna, visa förståelse och visa respekt. För att det ska bli ett lyckat och bra möte skall 

mötet upplevas som givande för klienten oavsett, om den sker i en privatmiljö eller kontorsmiljö, 

det är viktigt att klienten får förståelse för sin situation. Intervjupersoner påpekade snabbt att 

träffas man hemma hos klienten, är det svårare att inta olika roller eller maktposition. Eftersom 

mötet på kontoret kan ha en hårdare karaktär och båda partner kan bidra med vissa känslor eller 

åsikter, som kan leda att det blir stelt och kontrollerande. Man kan säga att dessa möten hemma 

kännetecknas av en mänsklig relation, till skillnad från det formella mötet mellan en 

socialsekreterare och en klient. 
43

  

   En annan aspekt av ett lyckat möte är att lyssna på klienten, ge honom/henne möjlighet att prata 

och fråga. Det gör att man kan gå vidare med all fakta och det underlättar att mötet blir bra.
44

 

Ibland kan en socialsekreterare bara informera en klient istället för att lyssna och förklara vad 

klienten behöver göra för att förbättra sin situation. Detta skapar en distans mellan de två och 

klienten känner sig mindre som en människa och mer som en formell klient. 
45

 Men som 

socialsekreterare är det nödvändigt att ha både har den byråkratiska och den professionella 

normen i sitt tänkesätt.  Hall menar att ”den byråkratiska normen är grunden för verksamheten, 

men det räcker inte för att skapa en situation som genererar tilltro hos den försäkrade”.
46

 

    

Det finns möten där kommunaktionen inte alls fungerar. Klienten får inte det han förväntas att få 

och det kan också vara så att klienten får det förväntande men blir besviken och Hall skulle 

beskriva ett sådant möte som  att det fungerar snarare” som en bekräftelse på en redan negativ 

grundinställning”.
47
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   När man väl träffar en socialsekreterare så vill man känna sig viktig, sedd och respekterad. 

Istället för lagar och rutiner skall människan stå i centrum. 
48

 och då är det viktigt att känna tillit 

till socialsekreteraren. Våra informanter menade att de ville kunna förklara sin situation utan att 

bli stämplad av socialsekreteraren.  

   Det är viktigt att man som klient får möta en person som bryr sig och lyssnar, är professionell 

och inte missbrukar sin position.  Det är klienten själv som vet sin situation bäst och man skall 

vara där för att motivera, hjälpa och hitta lösning för att situationen skall förbättras för klienten.  

 

I sin teori om stigma utgår Goffman från att människor delas in grupper och kategoriseras av 

samhället och denna teori kopplar vi till våra intervjupersoner. De är en grupp utan arbete och 

som kämpar för att inte bli stigmatiserade pga. sitt beteende.
49

 Flera av våra intervjupersoner 

talade om för oss att de känner sig stigmatiserade av socialtjänsten och att det enda som 

socialsekreterarna såg var; arbetslös, en ungdom som vill ha pengar.  

   Våra intervjupersoner anser att socialsekreterarna gör där ett stort fel, och skapar hinder till ett 

bra möte. Socialsekreterarna har redan en bild, har förutfattade meningar och ser inte individen 

och hans/hennes behov utan som en del av en kollektiv grupp. Detta kan vidare förklaras med 

stigma teorin dvs. man förväntar sig att människor i ett samhälle ska bete sig på ett sätt för annars 

bryts mönstret. Bryter någon detta mönster söker de ”normala” efter förklarningar till individens 

beteende och det uppstår någonting som kallas för stigma.
50

 

   På så sätt skapas olika grupper, förutfattade meningar samt åsikter som saknar grund och detta 

leder till att mötet blir av negativ aspekt för båda partner. I boken Yrkesetik. Hur klienten 

upplever socialtjänsten skriver Flindt Pedersen (1994)  att det inte går att ge en socialsekreterare 

klara anvisningar för hur denne ska bedöma en klient. Om hon/han bedömer en klient på ett sätt 

så kan socialsekreteraren inte bedöma nästa klient likadant. Varje individ är olika, och varje möte 

är unikt. Man kan inte placera alla i samma fack utan man måste ta hänsyn till de olika 

situationerna som varje enskilt fall har och utifrån det skapa en plan hur hjälp skall ges. Om ett 

möte inte känns bra för både socialsekreteraren och klienten så skall, enligt den intervjuade 

socialsekreteraren, man blir erbjuden en annan socialsekreterare eller annan form av hjälp för att 
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fortsatta möten skall vara bra. 
51

 Detta kan vi koppla till våra informanter där de flesta påpekade 

att genom att bli erbjuden en annan sekreterare blir det fortsatta mötet bra. 

   Även Annika Trunnerup (1999) skriver i sin bok Socialarbetaren – att mötas att det är de 

professionella, i detta fall socialsekreterarna, som har ansvaret för att de individer som söker 

hjälp skall får ett bra möte . Flera av våra intervjupersoner ansåg att ett möte är bra där man får 

chansen att tala öppet om sin situation. Framförallt vill man uppleva ett bra möte för att man vill 

ändra sin dåvarande situation till det bättre. Klinterna menar att allt handlar om ömsesidig 

kommunikation, där även klienten är med och påverkar sin hjälpprocess. Alla humana möten har 

en etisk dimension, de utmärkande möten är de av beroendeförhållanden, som i detta fall handlar 

om en klient som söker hjälp. I dessa möten har man två val, dessa val är att göra en åtgärd som 

innebär att man följer de skrivna och bestämda regler inom sitt arbete eller en åtgärd som innebär 

något bra för den enskilde individen. Att ett möte skall vara givande är eftersom varje individ är 

unik, och varje situation skall bedömas olika. 
52

  

 

6.2 BEMÖTANDE 

Att bemöta någon handlar om att förhålla sig till den andre. När man har möte med någon får 

man ett bemötande utifrån samspelet och det är relationellt.  

   I ett bemötande förhåller sig en individ dynamiskt till en annan individ och den andre individen 

befinner sig i en position av att bli bemött.  

   De flesta av våra intervjupersoner menar att hur bemötandet blir, har till viss del att göra med 

vilket intryck socialsekreteraren ger vid första kontakten. Om socialsekreteraren har ett 

inbjudande sätt, är trevlig och är avslappnad blir det lättare för klienten att slappna av och ge 

tillbaka ett gott bemötande.  

Intervjupersonerna vill gärna ge sin uppfattning om vad ett gott bemötande är på sina sätt och de 

är olika. Att de är olika beror på det att de har upplevt både bra och dåligt bemötande från 

socialsekreterarna. 

   Klienterna anser att språkbruk, tonfall och kroppsspråk kan vara av stor betydelse hur 

bemötande upplevs. De intervjuade tar upp förståelse, respekt, lyssnande och att bemötandet ska 
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upplevas gott.  När det gäller förutsättningar för en bra kommunikation hävdar även författatna 

Tom Edie och Hilde Edie i boken Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom 

socialt arbete, vård och omsorg att den grundläggande och sammansatta tekniken i 

kommunikation är just förmågan att lyssna. Att man genom sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck eller 

ögonkontakt, visar för den andre personen, att man är inriktad på den och att man lyssnar. Det 

behöver inte alltid vara språket, det verbala som skapar ett bra möte eller är av grundläggande 

faktor . Ett bra möte skall ändå innehålla både den verbala och den ickeverbala som båda skall 

vara av vänliga och öppna. Författarnas uppfattningar om ett bra möte överensstämmer med våra 

intervjupersoner som påpekar att möjligheten för ett bra möte är socialsekreterarna är aktiva, 

frågar, ge råd och söka lösningar tillsammans med klienten. Det skapar förutsättning för att det 

hjälper klienten att komma vidare. De intervjuande nämner värdet av att lyssna och att vara hörd. 

Socialsekreteraren skall vara delaktig och inte bara sitta och nicka med huvudet, klienten skall få 

respons genom frågor, upprepningar. Man skall känna att man blir hörd, att man kan få hjälp och 

bekräftelse.  

   Detta bekräftar även Anders Enquist (1992) i sin bok Kommunikation på arbetsplatsen: chefen, 

medarbetaren, gruppen där han skriver att ett av de viktigaste syften med möten mellan individer 

är att man skall få bekräftelse i mötet. När individen får bekräftelse av en annan individ innebär 

det att man blir tagen på allvar och att ens åsikt räknas.
53

 Man skall som socialsekreterare försöka 

se individens bekymmer som just ”individens bekymmer ”och inte anse att han/hon är en 

belastning för samhället och är en ”allmän bekymmer”. 

   C. Wright Mills använder sig utav den sociologiska visionen för att förklara förhållandet mellan 

personliga bekymmer och allmänna problem. Han anser att arbetslöshet kan ses utifrån 

perspektivet ”personliga bekymmer” och ”allmänna problem”. När individer är arbetslösa uppstår  

det personliga bekymmer som måste förklaras utifrån den sociala strukturen. Vidare han menar 

att det uppstår personligt bekymmer till följd av allmänna problem vi inte är medvetna om .
54

 

 

 

Vidare att det viktigt med ett samspel mellan partnerna samt att det skall vara en god 

kommunikation. Men det var ändå vissa av våra intervjupersoner som berättade att det har inte 
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alltid varit en god kommunikation mellan de och socialsekreteraren. De berättade att för det 

mesta blir de bemötta med tomma löften och dålig service.  

  Socialsekreterarna och klienter skall inte ha förutfattade meningar innan de träffas, eftersom 

dessa meningar oftast inte stämmer överens med själva individerna. Socialsekreterarna skall se 

helheten enligt våra intervjupersoner och inte stämpla en innan man har träffats. Varför de blir 

stämplade innan socialsekreteraren ens har träffat eller hört deras historia beror på, att dessa 

individer är arbetslösa. Och enligt Becker det är det enda som krävs som för att bli stämplad. Man 

tillhör nu en grupp, gruppen social fall. Om en individ bryter en regel då kommer den i sin tur att 

söka sig till en annan grupp, en grupp men avvikare för att de har något gemensamt.
55

    

   Här kopplar vi socialtjänsten, med det menar vi att socialtjänsten är en grupp som har utformat 

regler som skall följas av en annan grupp, dvs. ungdomar som är arbetslösa. Dessa ungdomar 

övervakas av socialtjänstens personal, genom att personalen tar kontakt med klienten och kollar 

upp om allt går enligt planerna. Men som allting så ändras det under tidens gång, det som ansågs 

vara normalt för 50 år sedan kanske inte är normalt i dagens läge. Man bedömer inte saker 

likadant. Olika grupper bedömer olika saker som avvikande. 

 

 

6.3 HINDER OCH MÖJLIGHETER 

Klienter anser att det främsta hinder för ett bra möte och gott bemötande handlar om att man 

träffar sin socialsekreterare för sällan, samt att det är svårt att få till stånd ett möte.  

Ett annat hinder som klienterna tar upp är att socialsekreterarna oftast följer reglerna utan att ta 

hänsyn till individuell situation och tillämpa hjälp utifrån det. Det gör att klienter inte vet, eller 

vågar inte ifrågasätta situationen och sina rättigheter. Detta förklarar våra intervjupersoner när de 

talar om att oftast får de inte motivering eller lösning på sin situation eftersom allt är 

förutbestämd utifrån regler.  

      För att koppla samman de personliga bekymren med de allmänna problemen skulle individen 

kunna agera lite mer utanför de etablerade strukturerna menar Mills .
56

  

En av klienterna nämner att ett hinder för ett gott bemötande kan vara när samarbetet inte 

fungerar mellan socialsekreteraren och klienten och för att det skall vara ett bra kontak är det 
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viktigt att kommunikationen fungerar. Relationen mellan klient och socialsekreterare kan också 

förstås utifrån ett maktperspektiv och där vill vi koppla det till Foucaults diskussion om 

panoptiken. Klienterna uppfattar att socialsekreterarna kan i vissa fall missbruka sina 

maktpositioner och utöva sin makt på fel sätt, vilket är ett hinder för ett bra samarbete och leder 

till misstro och känsla av kontrollerande och övervakande. 

   Enligt Foucault används panoptiken som modell när man ska utöva någon sorts av 

maktstyrning. Här är makten näsan osynlig och någon som ej går att kontrolleras, men individen 

vet ändå att de blir överbevakade på ett eller annat sätt. Individen blir mer medveten om denna 

bevakning och det visar att makten fungerar automatiskt.
57

  

   Om man ska studera makt menar Foucault att makt ska ses som en tillvägagångssätt förklarad 

ur ett typiskt definierat sammanhang.
58

 Det som är intressant med denna teori är om hur 

konversationen ”påverkar individen i egenskap av ungdom och arbetslös”.
59

 

   Det som kännetecknar den disciplinära makten idag är den hierarkiska översynen, i detta fall 

socialsekreterarna. Denna innebär synen om att, genom disciplin och kontroll av tid och rum 

uppnår vi fogliga kroppar, det vill säga produktiva individer, ungdomar.
 60 

Vi kopplar Foucaults 

teori till vår studie och det disciplinära samhället ser vi som en del av vår regering och dess 

politik, och dess åtgärder för att göra ungdomar till produktiva individer, det vill säga det som 

Foucault kallar för fogliga kroppar.  
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7. SLUTDISKUSSION 

Som inledning på detta kapitel skall vi sammanfatta vad vi har kommit fram till i denna uppsats.  

Det resultatet som vi fick visar att ett gott bemötande handlar om att lyssna och respektera, och 

inte ha förutfattade meningar.  

 

Varje individ är unik och varje möte är specifikt i sitt innehåll. Klienterna vill bli respekterade, 

lyssnade på samt få förståelse för sin situation. De vill inte bli stigmatiserade, utan de skall ses 

som enskilda fall och individer.  

De vill att socialsekreterarna skall lyssna, fråga, och ge råd. Tydlighet och öppenhet är de 

avgörande faktorer för att konten mellan socialsekreterare och klient skall bli bra.  Hinder till ett 

bra möte och gott bemötande enligt klienterna är det att det är för lite tid och att det är svårt att få 

en tid hos sin socialsekreterare.  

 

Möjligheten till bra relation mellan dessa partner beror även på att socialsekreterarna skall ha sin 

arbetsroll men inte tappa sin medmänniskliga roll, de skall ha vilja till engagemang och inlevelse 

i klientens situation. De skall inte missbruka sin makt och på arbetsplatsen för att det leder bara 

till skada för klienten och relationen. 

Vi håller med de intervjuade när de säger att det finns inga givna regler eller färdiga prototyper 

för hur man skall vara och gå tillväga för att ett möte och bemötande skall bli bra utan att det 

handlar om att varje möte är unikt och att man skall alltid se individen och inte bara en del av 

situationen. Det fanns inte mycket positivt när våra intervjupersoner talade om socialtjänsten och 

socialsekreterarna som de har varit i kontakt med.  De anser att de var utsatta som en stämplings 

grupp och att de sågs inte som individuella personer vilket lede till att de var utsatta och för 

socialtjänstens tyckande och det gjorde att de upplevde negativ bemötande möten med 

socialsekreterarna. Enligt dem är ungdomarna väldigt stämplade och känner sig väldigt 

avvikande i samhället samt att den bild som har skapats om ungdomar idag som inte har arbete är 

orättvis.  

Begrepp som genomtränger i intervjupersonernas uppfattning angående förtroendet för 

socialtjänsten är ordet makt, maktutövning och underordnade. Detta ger oss en klar bild om hur 

maktlösa våra intervjupersoner känner sig i relation till socialsekreteraren. Vissa av 

intervjupersoner visar tydligt att de uppfattar socialsekreterarens och hur de har regler som de 



41 

 

följer och inte att hjälper individen utifrån dess situation och behov. De ger inte den hjälp som 

gynnar klienten.  

Klienterna känner sig utpekad, stämplad och utanför, en känsla av att inte vara en tillräcklig, att 

inte kunna uppnå de regler som finns i samhället och det leder att deras självkänsla blir dåligare, 

de känner inte motivation att förändra situationen och de har ingen tilltro till socialtjänsten. 

Konsekvensen utav detta blir att ungdomar inte vill gå och söka hjälp när de hör hur andra har 

blivit missnöjda, hur de har fått den negativa behandlingen i anknytning med att de har 

socialtjänstens hjälp. Det finns de som har mötts av en socialsekreterare vilket lede till negativt 

bemötande och möte men som har ändrats när de mött ny handläggare. 

Uppfattning gällande förtroendet ser vi bekräftas i egna erfarenheten och erfarenheten är det som 

avgör vilket förtroende våra intervjupersoner har för socialsekreterarna. Deras upplevelse och 

erfarenhet utav att bli behandlad negativt och stämplade som en grupp och istället som en enskild 

individ gör att intervjupersonernas förtroende blir svag för socialtjänsten och socialsekreteraren. 

När det gäller att ha stark förtroende då handlar det oftast om ett ömsesidigt förtroende, att båda 

partner måste ha ett god förtroende om relationen skall fungera. Utifrån de svar som vi har fått 

från våra intervjupersoner har vi fått en känsla att dessa personer har blivit behandlade på ett 

orättvist sätt när de sökte hjälp, de blev misstrodda, ifrågasatta och stämplade. 

   Stämplade är en annan uppfattning som våra intervjupersoner hade om sig själv utifrån mötet 

med socialsekreterarna. Stigma eller stämpling blev för de i deras situation en oerhört negativ 

egenskap, eftersom man blir en särart i jämförelse med andra i majoritetssamhället. Att de är 

ungdomar och är friska fysiskt men söker socialthjälp blev de betraktade av socialsekreterarna 

som personer som inte vill jobba, som är lata. Intervjupersonerna har även berätta att unga drar 

sig för kontakt med socialtjänsten, detta beror att de upplever att de inte får någon respekt.  

Dessa uppfattningar och upplevelser som vi har fått från våra intervjupersoner beskriver hur de 

själva uppfattar och upplever möte, bemötande, hinder och möjlighet angående socialsekreterarna 

och socialtjänst. Undersökning gjordes med både personer med invandrarbakgrund och med 

infödda svenska och deras upplevelser är liknande.  
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Bilaga 1  

Information som presenterades för de intervjuade  

 

Vi är två tjejer som läser programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete vid Halmstads 

högskola. Vi går sista termin på programmet och en del av utbildningen går ut på att under sista 

terminen skriva en C-uppsats.  

 

Vi skriver C-uppsats om mötet och bemötande mellan socialsekreterarna och klienter. Uppsatsens 

syfte var att belysa bemötandet inom socialtjänstens arbetslivsförvaltning. Vi ville ta reda på hur 

socialsekreterare respektive klienter upplever och ser på bemötande och möte, samt vad ett gott 

bemötande är för både klienter och socialsekreterare. Med denna uppsats ville vi även veta vilka 

möjligheter respektive hinder det finns för ett gott bemötande och hur påverkas mötet och 

bemötande utav myndighetsutövningen. 

 

Vi intervjuar klienter som har eller är i kontakt med Socialförvaltningen -

försörjningsförvaltningen samt socialsekreterarna som jobbar vid försörjningsförvaltningen .  

Vi kommer att förhålla oss till följande forskningsetiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap, vilka utarbetas av Vetenskapsrådet. Vi anser att dessa kommer att bidra till 

bra och lättare samarbete mellan oss och de intervjuade . 

 

Principerna är följande: 

 De intervjuade har rätt att själv bestämma över sin delaktighet i denna undersökning.  

 De insamlade uppgifterna skall behandlas konfidentiellt och obehöriga skall inte ha 

tillgång till dem. 

 De som deltar i undersökningen har rätt att avstå från att svara på frågor eller avbryta 

intervjun, utan att lämna någon anledning till detta.  

 Namn, bostadsort, sysselsättning eller annan fakta skall ändras så att de intervjuade blir 

anonyma och inte kan identifieras av någon utomstående.  

 De uppgifter som samlats in kommer endast användas för uppsatsprojektet. 
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Intervjuguide  

Socialsekreteraren: 

Mötet  

 Hur stor betydelse har ett personligt möte?  

 Vad är det som gör att det blir ett bra möte?  

 Hur ofta träffas klienten och socialsekreteraren?  

 Har klienterna kontakt med någon/några andra inom socialtjänsten? 

 

Bemötande  

 Vad anser du är ett gott bemötande?  

 Vad beror det på att ett bemötande upplevs dåligt eller negativt enligt dig? 

 Vilka möjligheter finns att göra förändringar så att bemötandet och kontakten kan 

förbättras och utvecklas? Finns det tid och möjlighet till reflektion, egen och tillsammans 

med andra?  

 

Hinder/möjligheter  

 Upplever du att det finns några hinder för att det skall bli ett gott bemötande och en bra 

kontakt/relation?  

 Vad tycker du att man skulle kunna göra för att förbättra bemötandet och kontakten?  

 Möjligheten att påverka och vara delaktig i hjälpens innehåll och utformning?  

 

Klienterna: 

 Varför sökte du hjälp från socialtjänsten?  

 Vad anser vara socialtjänstens arbetsuppgifter enligt dig?  

 Vilket förtroende har du för socialtjänsten?  

 Vad grundar du denna uppfattning på angående socialtjänsten? 

 Hur tror du att gruppen ungdomar som säker socialhjälp uppfattas av socialtjänsten?  

 Hur tror du att denna uppfattning påverkar ungdomar som söker eller är i behov av 

socialtjänstens hjälp?  

 Vad tror du att det får för konsekvenser för ungdomarna? 
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Möte 

 Hur ser du på mötet som sker mellan Dig och socialsekreteraren? Vad är den till för? 

Hjälp eller kontroll?  

 Upplever ni att ni blir lyssnade på? Förstådda?   

 Vad är viktigt i mötet, för att det skall bli bra?  

 

 

Bemötande 

 Vad är en bra bemötande? 

 Vad underlättar ett gott bemötande?  

 Vad beror det på att ett bemötande upplevs dåligt eller negativt enligt dig? 

 Hur tog Du kontakt med försörjningsförvaltningen?  

 Har du haft kontakt med någon/några andra inom socialtjänsten?  

 Hur ofta tycker du att ni behöver träffas? Lagom som det är, eller behövs det ske oftare 

eller inte så ofta?  

 Tillgängligheten? Är det lätt att få tag på socialsekreteraren om det uppstår frågor, 

problem mm? 

 

Hinder/möjligheter  

 Upplever du att det finns några hinder för att det skall bli ett gott bemötande och en bra 

kontakt/relation?  

 Vad tycker du att man skulle kunna göra för att förbättra bemötandet och kontakten?  

 Möjligheten att påverka och vara delaktig i hjälpens innehåll och utformning?  
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