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INLEDNING 

Att arbeta för individers goda levnadsförhållanden är centralt inom det sociala arbetet. Alla 

former av insatser syftar just till att skapa positiva förändringar i människors liv. Det är trots 

detta inte en självklarhet att socialarbetaren möts av tacksamhet. I sociala möten reagerar vi 

på varandras beteenden. Den miljö som skapas kan upplevas positiv, trygg och konstruktiv, 

men den kan även anta en negativ form, där vi känner oss osäkra och otrygga – t.ex. vid 

upplevda hot- och våldsituationer när socialarbetaren möter aggressiva1 klienter (Carlander et 

al., 2007). 

Att klienter riktar aggressioner mot professionella socialarbetare är ett vanligt fenomen 

(Newhill, 1995). Aggressionerna kan anta olika uttrycksformer. Verbal aggression, t.ex. 

förolämpningar och hot, är vanligare än fysiska angrepp (Beaver, 1999; Song, 2005). En 

vanlig förklaringsfaktor till aggressioner är klienters missbruk av alkohol och narkotika, men 

man kan även se att aggressioner uppstår som ett resultat av interaktionen mellan klienten och 

den professionelle (Shields & Kiser, 2003). Socialarbetare har rapporterats uppleva t.ex. 

rädsla när de utsätts för aggressiva och våldsamma klienter (Song, 2005) och det finns en oro 

för att socialarbetarens upplevelser haft en negativ inverkan på hur arbetet har utförts 

(Littlechild, 2005a).  

Alla möten innebär en mellanmänsklig interaktion. Hur man handlar beror på hur man 

uppfattar varandra och den situation man befinner sig i. Vi påverkas av våra upplevelser och 

upplevelserna i sin tur påverkar hur vi väljer att agera. Detta innebär att mötet kan utfalla 

olika, beroende av vilka omständigheter som råder just i den situation när två människor möts 

och hur de väljer att förhålla sig till dessa omständigheter (Carlander et al., 2007; Trost & 

Levin, 2004).  

Ett mellanmänskligt möte är alltså ett komplext fenomen. Det påverkas av många olika 

faktorer. Professionella möten är inget undantag. Klienten och den professionelle kan ha olika 

föreställningar om, och attityder till, varför man möts. Här blir det särskilt tydligt att de som 

involveras i mötet utgår från skilda positioner i förhållande till varandra. Det går inte att 

undkomma det faktum att det förekommer en maktobalans i relationen mellan professionell 

 

1 Aggressivitet, alternativt aggressioner, används i denna rapport som ett övergripande begrepp för tillstånd inom 
ett brett spektrum; från mer verbala hotelser, uttryck för irritation och ilska, till mer fysiskt våld. 
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och klient (Johansson, 2006). Makten behöver dock inte av sig själv innebära en negativ 

inverkan på mötet. Det handlar snarare om hur den professionelle förhåller sig till det faktum 

att den existerar och gör sig gällande i mötet med klienten. Även om klienten och den 

professionelle intar olika roller då de möts, har de ett lika människovärde. Den som i 

sammanhanget har ett övertag har därmed även ett ansvar för hur ojämlikheten beaktas. Det 

finns faror i att både förringa och överdriva sin maktstatus. Makten fyller en funktion när den 

används till att hjälpa och stödja klienten. Förväntningarna på den som innehar makten kan 

dock skilja sig åt och när så sker kan lätt missförstånd, otrygghet och konflikter uppstå 

(Carlander et al., 2007). Frustration och aggression kan även uppstå när tilliten brister i den 

relation där klienten till viss del är beroende och utlämnad åt den professionelle (Johansson, 

2006). 

Enligt frustrations- och aggressionsteorin föregås alltid aggression av frustration. En av flera 

anledningar till att en klient kan känna frustration är just vanmaktssituationer. Andra orsaker 

kan vara att det är svårt att få tag på den professionelle hjälparen, att situationer upplevs 

kränkande, otydlig kommunikation, negativa beslut etcetera. Inom socialt arbete kan flera av 

dessa situationer uppstå där klienten blir aggressiv, hotfull och eventuellt våldsam. Om man 

får kännedom om vad som föranlett frustrationen, och därmed kan förändra omständigheterna, 

kan även frustrationen minskas (Sandström, 2007).  

En av nycklarna till att hantera aggressiva möten är kunskap, bl.a. om konstruktiv 

konflikthantering (Menckel et al., 2000). Det kan även vara kunskap om olika problematiska 

förhållanden samt en mer allmängiltig kunskap om hur vi fungerar i socialt samspel med 

andra människor utifrån vår personlighet (Carlander et al., 2007). Carlsson (1998) omtalar 

även funktionen av en tyst kunskap vid aggressiva möten. Den personliga kunskap man utgår 

från när man möter en annan människa är i många fall så subtil att den inte kan definieras i 

ord. Denna kunskap erhålls genom en blandning av tradition och egna erfarenheter, där 

människan reflekterar under tiden hon handlar och formar en personlig känsla för hur saker 

skall genomföras (ibid.).  

Socialarbetarens förhållningssätt är avgörande för hur klienten uppfattar och tar emot en 

intervention. Förmågan att vara en god behandlare har visat sig ha större inverkan på utfall än 

vad en specifik metod har, även om denna är evidensbaserad (Fleischer & Merrild, 2007). Det 

blir därmed aktuellt att reflektera över hur man kan evidensbasera även det professionella 

bemötandet. 
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Det är med sig själv som redskap den professionelle möter klienten (Carlsson, 1998). 

Användningen av kunskap i aggressiva möten, oavsett vilken typ av kunskap det handlar om, 

genererar ett genomtänkt agerande. Om socialarbetaren är sitt eget verktyg krävs medvetenhet 

om dess funktioner för att det skall kunna användas optimalt. Utöver kunskap är därmed även 

personlig mognad och självkännedom viktiga aspekter för att framgångsrikt hantera otrygga 

situationer (Carlander et al., 2007).  

Det beskrevs ovan att subjektiva upplevelser av de omständigheter som råder styr hur vi väljer 

att agera i olika situationer (Carlander et al, 2007). Kunskap om hur olika faktorer kan inverka 

i olika situationer, samt kännedom om hur man själv upplever olika fenomen och reagerar på 

sina upplevelser, kan således ses som ett utrustande av det personliga redskapet som 

socialarbetaren har i sig själv. Det är väsentligt att förstå vad som händer i mötet för att bäst 

avgöra hur man bör handla i det. Så även i aggressiva möten. För att kunna reflektera över hur 

man kan arbeta för att upprätta en arbetsallians mellan socialarbetare och klient, även då 

klienten uppvisar aggressivitet, fokuserar denna studie på att öka förståelsen för 

socialarbetares upplevelser av att möta aggressiva klienter och deras erfarenheter av att 

bemöta dem samt synliggöra under vilka omständigheter de upplevt att klienter varit 

aggressiva. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att beskriva och öka förståelsen för socialarbetares upplevelser och 

erfarenheter av att möta aggressiva klienter. 

- Hur tänker och känner socialarbetaren när denne möter en aggressiv klient? 

- Hur ser socialarbetaren på bakomliggande faktorer till det aggressiva beteendet? 

- Vilka erfarenheter har socialarbetaren av ett framgångsrikt bemötande av aggressiva 

klienter? 
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MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel beskrivs forskningsprocessen i relativt kronologisk ordning. Först presenteras 

den sökning och studie av forskning som utförts. Därefter redogörs för metodansats och val av 

respondenter samt genomförande av datainsamling och analys. Avgörande etiska 

överväganden presenteras och slutligen förs en mer kritisk diskussion om studiens 

genomförande och trovärdighet. 

Litteratursökning 

En inledande litteraturgranskning är avgörande för att ett forskningsprojekt skall få en 

meningsfull utgångspunkt och fäste i det befintliga kunskapsläget (Backman, 1998). Sökning 

av forskning gjordes därför för att erhålla en bakgrundsuppfattning om problemområdet. För 

detta syfte användes främst databasen CSA Social Sciences. Inom denna databas gjordes 

samsökningar inom de specifika databaserna Social Services Abstracts och Sociological 

Abstracts samt samsökningar inom PsycINFO och PsycARTICLES. För att få relevanta träffar 

anpassades sökorden utifrån dess giltighet i de specifika databasernas standardterminologi, 

d.v.s. dess thesaurus (ibid.). Då sökord som valdes först även gav träffar på våld i hemmet, 

som inte var relevanta för syftet med denna rapport, anpassades sökningarna för att utelämna 

artiklar som behandlade denna typ av våld. 

I Social Services Abstracts och Sociological Abstracts gjordes två sökningar. Vid den första2 

genomfördes sökningen med descriptorerna ”client relations” och ”aggress*” eller ”violen*”. 

I sökningen definierades ”family violence” eller ”partner abuse” bort. Antal unika träffar blev 

då 36 granskade artiklar samt fem doktorsavhandlingar. Vid den andra sökningen3 angavs 

descriptorerna ”aggress*” eller ”violen*” och även nyckelorden ”client*” och ”reaction*” 

eller ”respons*”. I den andra sökningen definierades descriptorn ”family violence” bort. 

Sökningen gav 29 unika träffar. Av dessa träffar tillkom endast tre relevanta artiklar som inte 

fanns med i den första sökningen. 

Vid sökning4 i PsycINFO och PsycARTICLES angavs descriptorerna ”client attitudes” och 

”aggressi*” eller ”violen*”. Descriptorn ”domestic violence” definierades bort. Sökningen 

 

2 Sökningen genomfördes 2009-11-12 
3 Sökningen genomfördes 2009-11-16 
4 Sökningen genomfördes 2009-11-12 
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gav 35 unika träffar på artiklar samt två avhandlingar. 

Utöver dessa sökningar studerades även relevanta artiklars referenslistor för att få en 

överblick av vilka forskarnamn som återkom i litteraturen. Dessutom söktes även artiklar 

utifrån vilka som citerat till relevanta artiklar. Dessa efterforskningar gjordes inom databasen 

Web of Science och resulterade i att ytterligare artiklar av t.ex. Littlechild valdes ut för vidare 

granskning. 

Totalt har 35 artiklar och tre doktorsavhandlingar studerats. Forskningen belyser flera olika 

arbetsområden, såsom även äldreomsorg, sjukvård och psykiatri. Främst redovisas dock de 

resultat som även kan vara relevanta för socialt arbete.  

Forskningsdesign 

För att tematisera och planera en undersökning skriver Kvale (1997) att frågorna vad som 

skall studeras samt varför det skall studeras bör besvaras innan det avgörs hur man skall gå 

tillväga. Därför studerades forskning inom området5 för att forma en förförståelse och 

uppfattning om vilka teman som var relevanta att fördjupa i studien. En annan utgångspunkt 

med forskningsgenomgången var även att senare kunna jämföra den med respondenternas 

beskrivningar för att avgöra huruvida de kan ge en representativ bild av fenomenets essens. 

För att göra detta och även kunna besvara övriga frågeställningar på bästa sätt ansågs en 

kvalitativ metod, med intervjuer utifrån en tematiserad intervjuguide, ge störst fördelar. Fokus 

för studien var att öka förståelsen för, samt beskriva, socialarbetares upplevelser utan att söka 

statistiska samband. Urval för denna studie var varken tillräckligt stort eller representativt 

avgörande för att statistiska generaliseringar ska kunna utföras genom insamlat material, 

vilket också är en vanlig kritik mot kvalitativa studier (Kvale, 1997). Det var dock inte 

aktuellt utifrån syftet att eftersträva denna typ av generaliserbara resultat. Intresse låg i att 

beskriva de subjektiva erfarenheterna utifrån dess komplexitet. Materialet möjliggör däremot 

en analytisk generalisering, genom att se det som vägledande hypoteser för hur situationer 

under liknande förutsättningar skulle kunna utfalla (Fejes & Thornberg, 2009).  

Studien tog sin utgångspunkt i socialarbetarnas subjektiva erfarenhetsberättelser för att vaska 

fram väsentligheter ur det som beskrevs, vilket är karaktäristiskt för en fenomenologisk 

 

5 Tidigare forskning presenteras i ett enskilt kapitel. 
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kvalitativ ansats (Olsson & Sörensen, 2007). Resultaten redovisas med en utgångspunkt i vad 

som beskrivs i inledningen; att människan är en social varelse som handlar utifrån hur hon 

uppfattar sin situation och tolkar de beteenden som människor i hennes omgivning gestaltar. 

Detta synsätt grundades genom att studera litteratur som beskriver interaktionsmekanismer, 

karaktäristiska för teoribildning inom symbolisk interaktionism, samt litteratur som i 

synnerhet behandlar aggressioner i möten med klienter. Fokus var att gestalta fenomenets 

kärna; upplevelser och erfarenheter av att möta aggressiva klienter. 

Val av respondenter 

Då socialt arbete är ett brett arbetsfält, där praktiken ser olika ut inom olika områden, ansågs 

ett smalare urval angeläget. För att finna socialarbetare som kunde utgå från någorlunda lika 

referensramar, valdes socialsekreterare inom försörjningsstöd. Handläggare är dessutom den 

yrkesgrupp som enligt Menckel et al. (2000) i störst utsträckning deltar i hotfulla klientmöten. 

Socialsekreterare på olika socialkontor i Västra Götalands län kontaktades genom respektive 

kommunväxel. Vilka socialsekreterare som blev tillfrågade att delta blev således beroende av 

vilka växeln valde att koppla fram samt utifrån vilka som var tillgängliga vid den aktuella 

tidpunkten för telefonsamtalet. Vid denna första kontakt presenterades kortfattat studiens 

problemområde samt utförande och handläggarna blev därefter tillfrågade att delta. Några av 

de uppringda socialsekreterarna hänvisade till kollegor. Slutligen bokades tid för intervjuer 

med fyra respondenter; tre kvinnor och en man. 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna var halv-strukturerade och utgick från en intervjuguide6 med tre huvudteman; 

upplevelser, bemötande samt makt. Temat makt låg som ett övergripande tema – då 

maktaspekter även synliggjordes när socialsekreterarna gav beskrivningar utifrån de två andra 

temana – men med ett par mer direkt riktade frågor om maktförhållanden mot slutet av 

intervjun. Inledningsvis uppmanades respondenterna att fritt beskriva några exempel då de 

mött aggressiva klienter. Dessa exempel låg sedan som grund för fortsatta reflektioner hur de 

upplevt olika situationer. För att få detaljerade beskrivningar behöver forskaren uppmana till 

fortsatta beskrivningar genom att visa intresse för det som sägs och be om förtydligade 

resonemang (Fejes & Thornberg, 2009). Detta eftersträvades och respondenterna 

 

6 Se Bilaga 1. 
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uppmuntrades på olika sätt reflektera över såväl tankar och känslor som utförda ageranden i 

olika sammanhang samt hur de upplevt att de mottagits av klienten.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Att intervjuer spelas in är enligt Fejes och 

Thornberg (2009) nödvändigt för denna typ av studier. Att intervjuerna registrerades på detta 

sätt medförde dessutom att samtalet kunde löpa relativt fritt med spontana följdfrågor utifrån 

de samtalsämnen respondenterna själva kom in på och som var relevanta för syftet. Denna 

spontanitet var något som eftersträvades, då spontana intervjuer kan ge mer levande och 

oväntade beskrivningar (Kvale, 1997).  Intervjuerna liknade därmed reflekterande samtal mer 

än förhör med fasta svar, vilket även gjorde att de tog olika lång tid beroende på hur utförliga 

beskrivningar som delgavs. Den kortaste intervjun tog ca 35 minuter och den längsta ca 50 

minuter. 

Intervjuerna genomfördes på respektive socialkontor, tre på socialsekreterarnas rum och en i 

ett mer neutralt samtalsrum. Varje intervju inleddes med att respondenterna fick utrymme att 

ställa frågor och avslutades med att de fick, om de ville, tillägga sådant som de ansåg var 

väsentligt men som inte kommit fram under samtalets gång. 

Analys av insamlat material 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Materialet bearbetades genom att strategiskt gå 

igenom vad de beskrev under angivna teman, men även genom att placera beskrivningar – av 

t.ex. deras känslor inför aggressiva klienter – som uttryckts när de redogjorde för särskilda 

händelser vid svar på frågor under ett annat tema. Fokus var att göra en analytisk 

kategorisering av materialet, för att överskådligt kunna se gemensamma nämnare och 

variationer i beskrivningarna samt vad som utgjorde en kärna i fenomenet som helhet (Fejes 

& Thornberg, 2009). Särskilt intressant var att ta fram hur de beskrev förhållningssätt och 

reflektioner utifrån sin myndighetsroll. En närmare analys av materialet har växelvis skett 

genom att studera detaljer i de beskrivningar respondenterna gett av klientaggressioner samt 

hur de i ett större sammanhang förstås ha upplevt dem. Genom att jämföra delar av 

datamaterialet med helhetsbilden som framträder kan man avgöra om tolkningar bedömas 

vara rimliga (ibid.). 
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Etiska överväganden 

Samtliga intervjupersoner fick själva kravlöst ta ställning till om de ville delta i studien. Efter 

den inledande kontakten via telefon mailades ett brev med mer utförliga upplysningar om 

studiens ramar, syfte och tillvägagångssätt, samt information om hur materialet skulle 

hanteras7. Innan varje intervju påbörjades intygades att respondenterna tagit del av 

informationen och var införstådda med vad ett deltagande innebar samt att de godkände att 

intervjuerna spelades in. På detta sätt kunde ett informerat samtycke styrkas, då 

respondenterna gett sitt godkännande till att de uppgifter de lämnar kommer behandlas så som 

de fått information om (Olsson & Sörensen, 2007). 

Inför undersökningar bör det även reflekteras kring fördelaktighet och vilka tänkbara 

konsekvenser ett deltagande i studien kan innebära (Kvale, 1997).  I föreliggande studie låg 

intresset i att föra fram reflektioner kring den professionella rollen som socialarbetare, snarare 

än den privata. Då respondenterna intervjuades i egenskap av sin professionalitet ansågs 

negativa konsekvenser av ett deltagande vara minimala. Snarare kan det ses som en vinst att 

få reflektera över hur man själv agerar och reagerar i olika sammanhang för att bevara en 

medveten hållning i klientmöten. Ett reflekterande förhållningssätt kan även ses fördelaktigt 

för socialarbetare som grupp. 

För respondenternas trygghet har uppgifter behandlats konfidentiellt enligt etiska riktlinjer 

(Olsson & Sörensen, 2007). Respondenterna har i rapporten fått fingerade namn. Dessutom 

undanhålls sådan information som direkt skulle kunna koppla dem till en specifik arbetsplats.  

Metodproblem och metoddiskussion 

Upplevelser är i allra högsta grad individuella och subjektiva, vilket innebär att andra 

respondenter troligen skulle ha gett andra beskrivningar av verkligheten. Resultat kan också 

präglas av förförståelse och teoretiskt intresse hos forskaren (Fejes & Thornberg, 2009). Ett 

stort intresse för mänskliga interaktionsmekanismer motiverade valet av det ämne som 

studerats, men registrerade data har inte medvetet manipulerats för att stämma med någon i 

förväg formulerad hypotes. Det har istället reflekterats särskilt över hur socialarbetare inom 

andra fält skulle ha uppgett en annorlunda bild av vilka typer av aggressiva möten som 

förekommer. Socialarbetare på behandlingshem eller annan form av dygnet runt- vård skulle 

 

7 Se Bilaga 2. 
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troligen ge andra förklaringar till varför aggressioner uppstår då relationen till personalen är 

av en annan karaktär än den relation socialsekreteraren har till sina klienter. 

Intervjuerna genomfördes under socialsekreterarnas ”skick-vecka”, d.v.s. den vecka i 

månaden då de skall slutföra utbetalningar till sina klienter, vilket innebar att respondenterna 

var mer eller mindre stressade. Underliggande stress kan ha påverkat dem under intervjutiden. 

Samtliga respondenter upplevdes dock vara engagerade och närvarande under intervjuerna. 

Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

Inför intervjuerna prövades intervjuguiden via telefon med en sedan tidigare bekant 

socialsekreterare inom försörjningsstöd. Detta gjordes för att få en uppfattning om ifall 

frågorna genererade svar på studiens syfte samt för att kontrollera att intervjun kunde utföras 

inom bestämda tidsramar. Dock ställdes inte frågorna exakt likadant eller i samma ordning 

vid varje enskilt intervjutillfälle, vilket kan ha påverkat resultatet. Istället fokuserade samtalen 

på att fördjupa de beskrivningar som respondenterna gav genom spontana följdfrågor och 

uppmaningar att utveckla resonemang.  

Användande av diktafon höjer säkerheten för att det respondenterna uttryckt i intervjuerna 

också är detsamma som insamlat material i form av att intervjuerna kunnat transkriberas ord 

för ord. Därmed har selektiva anteckningar kunnat begränsas. Transkriptionerna blir dock 

ändå till viss del selektiva på så vis att blickar, kroppshållning och mimik inte kan få en rättvis 

framställning i skriven text (Olsson & Sörensen, 2007). Under transkriberingen lyssnades 

emellertid intervjuerna igenom flera gånger för att kontrollera att de uttalade orden 

överensstämde med det utskrivna materialet. Nyanseringar i tonfall och tveksamheter 

noterades, liksom de gånger då respondenterna noga tänkt igenom resonemang och mer 

omsorgsfullt formulerat sina svar. 

Resultatet har i stort visat sig gå i linje med forskningen vilket – tillsammans med 

respondenternas enade beskrivningar av fenomenets kärna – stärker studiens trovärdighet. 
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TIDIGARE FORSKNING 

Inledningsvis presenteras i detta kapitel problemets omfattning för att ge en överskådlig 

framställning av i vilken utsträckning och i vilka sammanhang klienter riktar aggressioner 

mot professionella. Därefter presenteras de centrala fynd forskningen gett om vad som orsakar 

klienters aggressioner, hur socialarbetare upplever aggressiva möten och hur de reagerar när 

de möter aggressiva klienter. Slutligen redovisas vad som framkommit om hur aggressiva 

klienter bemöts samt hur aggressiva möten kan förebyggas, på både individuell och strukturell 

nivå.  

Problemets omfattning 

Newhill (1995) redovisar i en litteraturöversikt att amerikanska forskare främst tittat på 

aggressioner inom andra arbetsfält än just socialt arbete och att det kommit mer forskning från 

t.ex. Storbritannien. Newhill skriver dock att det är ett vanligt fenomen att klienter riktar 

aggressioner mot professionella, men att det förekommer fler incidenter än vad som 

rapporteras.  

Det finns studier som visar att professionella med mindre arbetslivserfarenhet är mer utsatta 

för klienters aggressioner än kollegor med mer erfarenhet (Beaver, 1999), yngre mer utsatta 

än äldre (Jayaratne et al., 2004; Song, 2005) samt män mer utsatta än kvinnor (Newhill & 

Wexler, 1997; Ringstad, 2005). Några studier visar också att arbetare inom statliga 

myndigheter är mer utsatta än de inom den privata sfären (Beaver, 1999; Jayaratne et al., 

2004).  

Aggressioner kan anta olika former. Flera studier har visat att verbal aggression, t.ex. 

förolämpningar och hot, är vanligare än fysiska angrepp mot arbetstagaren. I en omfattande 

studie av socialarbetare i USA (Beaver, 1999), rapporteras verbala övergrepp inträffa mer än 

dubbelt så ofta som fysiska överfall. I en stor studie av socialarbetare i Pennsylvania och 

Kalifornien presenterar Newhill (1996) att av de 57 % av respondenterna som upplevt 

klientvåld under sin karriär hade 83 % blivit hotade och 40 % varit med om fysiska angrepp 

eller försök till fysiska angrepp. Även Song (2005) kan visa att verbala aggressioner är den 

mest förekommande formen, men Songs undersökning visar också att kvinnor och män 

tenderar att bli utsatta för olika former av våld. Kvinnor utsätts i större utsträckning än 
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männen för verbala övergrepp och sexuella trakasserier. Männen i samma studie är mer 

utsatta för fysiska angrepp, hot, skadegörelse samt angrepp och hot mot familjemedlemmar. 

Orsaker till aggressioner 

Studier som utförts inom ramen för socialt arbete, har kunnat identifiera samband mellan 

klienters användande av alkohol och narkotika och aggressiva utbrott (Horejsi et al., 1994; 

Shields & Kiser, 2003). I dessa studier menar man dock inte att ett alkohol- eller 

narkotikapåverkat tillstånd skulle vara den enda anledningen till att klienter blir aggressiva. 

Shields & Kiser (ibid.) säger till exempel att man kan se det aggressiva utbrottet som ett 

resultat av interaktionen mellan klient och socialarbetare. Studier inom andra fält har mer 

detaljerat beskrivit tänkbara orsaker till aggressioner. Till exempel har man inom vård och 

omsorg kunnat se att aggressioner baseras på flera olika faktorer och har bland annat kunnat 

visa hur tendenser av utbrändhet hos vårdgivaren haft en negativ inverkan på 

kommunikationen mellan vårdare och brukare8, vilket orsakat en upptrappad aggressivitet 

(Isaksson et al., 2008).  

Flera forskare har visat att professionella arbetstagare inte alltid uppfattar aggressioners 

bakomliggande faktorer på samma sätt som brukarna (Duxbury & Whittington, 2005; Lanza 

& Kayne, 1991; Omérov et al., 2004). Inom mentalhälsovården har studier visat att personal 

oftare ser aggressioner orsakade av den psykiska ohälsan, medan patienter skyller utbrotten på 

yttre omständigheter, såsom medicinering eller personalens bemötande, gränssättning och 

bristande kommunikationsförmåga (Duxbury & Whittington, 2005; Nolan et al., 2009). Dessa 

fynd går i linje med en svensk studie av en psykiatrisk klinik, där personalen uppfattade 

mindre än hälften av de provokationer som patienterna såg som orsak till aggressiva utbrott 

(Omérov et al., 2004). Även här kunde patienterna bli aggressiva till följd av de 

professionellas bemötande, genom att de uppfattade personalens kroppsspråk som 

provocerande, och blev därmed hotfulla och våldsamma i försök att öka den egna makten och 

övervinna upplevelsen av hjälplöshet (ibid.). När personal identifierat missbruk, berusade 

tillstånd och våldsam livsstil som de största orsakerna bakom aggressioner, har patienter även 

velat tillägga att personalens bemötande, genom ofrivilliga procedurer, har påverkat deras 

ageranden (Gillig et al., 1998). I en annan studie inom den psykiatriska vården har Fagan-
 

8 Här används termen brukare i stället för klient då det förekommer olika terminologi inom olika yrkesfält. I den 
fortsatta texten kommer brukare, patient, vårdtagare och klient användas som synonyma termer för den person 
som är objekt för en hjälpinsats.  
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Pryor et al. (2003) kunnat slå fast att både patienter och personal varit ansvariga för 

våldsamma incidenter och att aggressionen vållats av såväl individuella kognitioner och 

känslor som mellanmänskliga faktorer.  

Man har även kunnat identifiera att strukturella faktorer ligger bakom brukares aggressivitet. 

Organisatoriska förändringar och finansiella nedskärningar har inneburit att stressen ökat i 

takt med att arbetsbelastningen ökat, vilket medfört ett klimat där aggressioner lättare triggats 

igång (Baines, 2004; Menckel & Viitasara, 2002). 

Upplevelser och reaktioner 

Många professionella med klientkontakter har rapporterats uppleva rädsla när de utsätts för 

aggressiva och våldsamma klienter (se t.ex. Rey, 1996; Spencer & Munch, 2003; Song, 2005). 

I en kvalitativ intervjustudie av tjugo kvinnliga vårdare på ålderdomshem, genomförd av 

Isaksson, Graneheim & Åström (2009), framkom det att de utsatta kvinnorna kände sig 

besvikna, misslyckade och hjälplösa då de upplevde att de förlorat kontrollen i möten med 

aggressiva vårdtagare. Erfarenheter av att möta aggressioner kan även påverka hur arbetet 

genomförs och upplevs av brukarna. Arnetz & Arnetz (2001) redovisar, i en omfattande 

enkätstudie utförd på ett svenskt sjukhus, att professionellas erfarenheter av hot & våld har 

medfört en negativ inverkan på hur patienter uppfattar vårdkvalitén. Inom det sociala arbetets 

område har Littlechild (2005a) framfört oro för hur våldsamma upplevelser påverkat 

socialarbetare inom barnavårdsärenden och deras förmåga att skydda de barn de arbetar med. 

I detta sammanhang kan även socialarbetarens effektivitet äventyras genom att de, i egenskap 

av att både stödja familjen och skydda barnen, utför dubbla roller (Littlechild, 2005b). 

Ett par studier visar att en vanligt förekommande reaktion på erfarenheter av våldsamma 

patienter, inom vård och äldreomsorg, är att själv bli arg och irriterad (Menckel & Viitasara, 

2002) samt aggressiv (Åström et al., 2004). Upplevelser av att möta aggressiva klienter kan 

även få andra känslomässiga konsekvenser, såsom oro för att bli förföljd och hotad i det 

privata familjelivet (Horejsi et al., 1994; Littlechild, 2005b).  

Macdonald & Sirotich (2001) bland andra har även visat att incidenter, där klienter riktar 

aggressioner mot den professionelle, inträffar oftare än vad de anmäls till chef eller högre 

instans. En del betraktar möten med aggressiva klienter vara en del av arbetet och har därför 

inte ansett incidenterna vara så pass allvarliga att det bedömts nödvändigt att anmäla dem. 
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Dessutom kan arbetare ha blivit så vana vid att klienter blir aggressiva, att våldet har 

normaliserats och risken för att bli utsatt underskattats (Horejsi et al., 1994; Isaksson, 2009; 

Virkki, 2008).  

Bemötande, förebyggande och strukturella insatser 

Den studerade litteraturen föreslår inte många konkreta förhållningssätt som anses 

framgångsrika i ett professionellt bemötande av aggressiva klienter inom socialt arbete. Det 

ses dock som grundläggande att visa klienten respekt och inta ett engagerat och ärligt 

förhållningssätt där man förtydligar meningen med olika interventioner (Littlechild, 2005a; 

Shields & Kiser, 2003). En socialarbetare i Littlechild’s (2005a) studie betonar även att det är 

viktigt att man inte stoltserar för mycket med sin maktposition genom sitt talande uttryck ”not 

to wear authority like a crown” (Littlechild, 2005a: 71).  

Fynd från studier inom andra arbetsfält kan däremot bringa ljus över bemötande av aggressiva 

klienter i en generell mening. I en studie av aggressioner riktade mot professionella inom 

sjukvården föreslår patienter önskvärda bemötanden såsom att personalen skall vara mer 

förstående, inte ge löften de inte kan hålla, informera om patienters rättigheter etcetera 

(Fagan-Pryor et al., 2003). Den färdighet som rapporterats bristfällig i en del studier, och 

därmed efterfrågas främst, är förmåga till konstruktiv kommunikation (Baines, 2004; Ilkiw-

Lavalle & Grenyer, 2003). Omständigheter kan tolkas olika beroende på om de betraktas 

utifrån ett brukarperspektiv respektive en auktoritetsposition, och det blir därför av stor vikt 

att den professionelle ökar sin förståelse och medvetenhet om brukarens syn på situationen 

(Gillig et al, 1998; Omérov et al., 2004).  

Det kan argumenteras för att söka mer överlagda och riktade insatser vid aggressiva 

incidenter, då patienter inom psykiatrisk vård uppgett att personal valt bemötande utifrån 

aggressionens typ och svårighetsgrad snarare än bakomliggande faktorer i varje enskilt fall 

(Nolan et al., 2009). Teorier om vad som kan orsaka våldsamma incidenter, är en av flera 

punkter9 som Rey (1996) anser att socialarbetare behöver ha kunskap om för att både 

bemästra och förebygga aggressioner. Socialarbetaren behöver dessutom, menar Rey (ibid.), 

kunna bedöma utifrån enskilda sammanhang hur stor sannolikheten är för att klienter kan bli 

 

9 Rey (1996) visar genom sitt empiriska material på luckor i socialarbetarens förberedelse inför att möta 
potentiellt våldsamma klienter. Utifrån dessa luckor har han formulerat förslag på vad socialarbetaren behöver 
kunna inför möten med aggressiva klienter. 
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aggressiva, bli medveten om egna reaktioner och förmåga till självkontroll samt lära sig 

tekniker och verktyg för att återfå kontroll och kunna bidra till att våldet avtar. Ytterligare 

författare trycker på de vinster adekvat träning och utbildning kan ge i form av minskade 

fysiska och känslomässiga skador, genom att personal bättre vet hur de ska hantera och 

förebygga våldsamma tillstånd (Shields & Kiser, 2003; Spencer & Munch, 2003). En självklar 

del i utbildning bör, enligt Ringstad (2005), vara att socialarbetaren erhåller en ökad 

självmedvetenhet och förbereds på att ställas inför farliga situationer. Något som också 

Leadbetter (1993) betonar.  

Det framstår som angeläget att arbetsledare erbjuder hjälp och stöd, att professionella får 

ventilera och bearbeta sina upplevelser av aggressiva möten i handledning (Arthur et al., 

1999; Littlechild, 2005b; Rey, 1996). Det är även relevant att se över arbetsplatsens lokaler, 

inklusive väntrum och reception, och öka säkerheten om den visar sig vara bristfällig (Rey, 

1996). Det är t.ex. viktigt att ordna så att samtalsrum är belägna där man snabbt kan hämta 

hjälp om något skulle inträffa (Newhill, 1995). Rey (1996) menar även att väntrum bör 

utformas så att klienten kan få möjlighet att sitta ner i någorlunda avskildhet och erbjudas 

vatten att dricka samt någonting att läsa. 

Det betonas även i forskningen betydelsen av bra rutiner för hur myndigheten skall arbeta 

med att förebygga, hantera och följa upp våld på arbetsplatsen (Sarkisian & Portwood, 2003; 

Spencer & Munch, 2003) Det är dock inte realistiskt att utveckla någon universell 

handlingsplan för att förebygga och bemästra våld, eftersom olika praktiker möter olika typer 

av problem och specifika situationer är beroende av sin kontext (Sirotich & Macdonald, 

2004). 



15 

RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel gestaltas de bilder respondenterna givit av aggressiva möten. Efter en kort 

beskrivning av respondenterna inleds kapitlet med att redogöra för olika typer av aggressiva 

möten samt vad som kan orsaka dem. Därefter framställs intervjuresultatet i huvudsak utifrån 

de teman som utgjort fokus för studien: upplevelser, bemötande och makt. Avslutningsvis 

presenteras respondenternas tankar om hur aggressiva möten kan förebyggas. 

Studiens fyra huvudpersoner 

De fyra respondenterna arbetar som handläggare för försörjningsstöd inom socialtjänsten. 

Deras tjänster skiljer sig en aning åt, men gemensamt är att de alla i sitt arbete möter många 

klienter. Agnes som är 42 år arbetar i en mottagningsgrupp där hon har många nybesök. Hon 

gör den första utredningen av klientens ekonomi och skickar inom tre månader vidare klienten 

till andra handläggare. Den andra respondenten Malin är 33 år och arbetar på ett litet 

socialkontor. På hennes arbetsplats är arbetet fördelat så att hon, förutom sitt ordinarie arbete 

kring försörjningsstöd, även har jour för kollegor som arbetar med barn och familj samt 

missbruksfrågor. Den tredje respondenten heter Tina, är 45 år, och arbetar liksom Agnes i en 

mottagningsgrupp. Slutligen den fjärde respondenten, Peter 44 år, arbetar med vad han kallar 

”traditionellt” försörjningsstödsarbete för målgruppen 25-64 år. 

Respondenterna har även olika lång erfarenhet av socialt arbete. Både Agnes och Malin har 

arbetat ca 3 år som socialsekreterare, medan Tina och Peter har drygt 20 års erfarenhet av 

socialt arbete. Peter har dock bara arbetat som socialsekreterare de senaste tio åren. 

Olika typer av aggressiva möten 

Respondenterna beskriver hur de har varit med om varierade former av aggressiva möten. 

Främst ges det flera exempel på situationer där klienter varit verbalt aggressiva, gapat och 

skrikit och kallat dem öknamn. Dessa verbala angrepp är enligt flera oberoende forskare den 

mest förekommande formen av klientaggression inom socialt arbete (Beaver, 1999; Newhill, 

1996; Song, 2005). I intervjuerna beskrivs situationer där klienter varit arga och frustrerade 

redan när de anlänt till socialkontoret, men även som intensifierade argumentationer där de 

blivit allt mer upprörda under samtalets gång. 
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Jag har aldrig drabbats av att det blivit så uppskruvat så det gått till handgriplighet … 

utan det är klart det varit tuffa diskussioner många gånger och folk skriker och gapar 

och har väl till och med varit så någon har kastat grejer omkring och sen har de öppnat 

dörren och dragit härifrån … (Peter) 

Det ges även uttryck för att klienter har hotat eller ifrågasatt socialsekreterarens arbete och 

yttrat mer personliga påhopp: 

Då hade man ju ofta öppet fönster och de kunde stå och gapa och skrika nere på gatan 

liksom att de skulle döda en och … eller de skulle se till det hitan och ditan alltså. 

(Agnes) 

Ifrågasatt … kan man väl säga … på ett ganska obehagligt sätt. Så där att … du verkar 

inte vara kompetent för ditt arbete och du verkar inte ha någon allmänbildning. (Malin) 

Även om det beskrivs under intervjuerna att hotfulla situationer som leder till fysiska angrepp 

kan förekomma, så framhålls också att sådana är sällsynta. Tina berättar dock om en 

obehaglig incident då en klient blev aggressiv i väntrummet och, efter att ha bankat på 

receptionens glasruta och skrikit könsord, tillslut gick så långt att han tog ett hårt grepp om 

chefens tröjkrage så att hon fick svårt att andas. Personalen blev chockade och fick länge 

prata och bearbeta sina upplevelser i processhandledning. Händelsen blev polisanmäld. 

Orsaker till aggressiva möten 

Missbruk och psykisk ohälsa 

Bland annat Horejsi et al. (1994) har kunnat visa ett samband mellan klienters aggressivitet 

och deras användande av alkohol och narkotika. Några av intervjupersonerna uppger också att 

missbruk av alkohol eller narkotika har spelat in på hur klienter agerat i olika situationer. 

Aggressivitet har då setts som en följd av ett påverkat tillstånd. Även psykiska diagnoser 

uppges kunna spela in. Både Agnes och Malin nämner att diagnosen Borderline i detta 

sammanhang kan ha bidragit till att klienter lättare slått över till att bli aggressiva.  

Oönskade beslut 

Att klienter får avslag på sina biståndsansökningar identifieras av samtliga respondenter som 

en vanlig orsak till aggressivitet. I detta ligger att klienten fått ett besked som han eller hon av 
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olika anledningar inte är nöjd med. Det kan också handla om att klienters förväntningar inte 

har uppnåtts då de har trott och hoppats på något som sedan utfallit helt annorlunda. Malin 

beskriver att ett avslag också kan få en mer komplex innebörd för klienten. När en klient 

ansöker om försörjningsstöd så får han samtidigt information om vad som behöver göras för 

att ha rätt till pengar. Om klienten inte gör vad denne har ansvar att göra, så hamnar han i en 

jobbig situation där klienten själv är orsak till att inte få ut de pengar han i högsta grad 

behöver. När socialsekreteraren påpekar att klienten inte tagit sitt eget ansvar kan det lätt 

uppfattas som ett anklagande varpå klienten blir aggressiv. Malin menar att det blir som en 

projektion där klienten försöker lägga över skulden på henne, då det är lättare att gå och vara 

arg på socialtjänsten än på sig själv. 

När orden blir fel 

Intervjupersonerna uppger även att missförstånd mellan klienter och socialarbetare kan 

resultera i aggressivitet. Orden vi talar åstadkommer endast avsedd effekt om de förstås 

likadant av både den som yttrar dem som den de uttalas till. När motparten missförstår 

innebörden av det som sägs har orden inte haft ett signifikant symbolvärde. En otydlighet från 

socialarbetarens sida kan föranleda klienters aggressioner genom att den andra inte förstått 

vad den första menat med orden som uttalats. Malin berättar till exempel om en händelse där 

hon använt ett ord som klienten upplevde var negativt laddat och därför blev upprörd då hon 

tolkade Malins uttalande som en anklagelse. Orden hade i det här fallet inte samma 

symboliska värde för båda parter. Så som klienten uppfattade orden innebar de en anklagande 

attityd, varpå hon reagerade med att bli upprörd.  

Tina beskriver än mer subtila händelseförlopp, där det är svårt att avgöra vad i det som sagts 

som utgjort stimuli för en aggressiv respons: 

Ibland kan det ju trigga igång också om du inte känner personen, så det är det här om 

du råkar ställa fel fråga till fel person så är kriget igång …  

Socialarbetaren som en del av problemet 

Aggressivitet kan även tolkas som ett resultat av hur klienter upplevt bemötandet från 

socialarbetaren. Klienter kan bli aggressiva som svar på professionellas bemötande och utföra 

hotfulla handlingar i försök att öka sin egen makt (Omérov et al., 2004). Detta beteende ger 

även Peter en förklaring på: 
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… de ska försöka blåsa upp sig för att hamna i jämn … i någon slags jämbördig 

position. Finns väl en hel del som blåser upp sig för … eller en del som försöker blåsa 

upp sig för att komma i överläge … försöker komma i överläge genom hot eller genom 

att bete sig … men om jag då sitter och blåser upp min maktposition så … då har man 

ju en upptrappning … 

Klienter kan alltså reagera på socialarbetarens maktposition. Vad Peter här också beskriver är 

hur hela situationen kan förvärras om socialarbetaren försöker återta sin överlägsna position 

genom att på nytt visa sin auktoritet och makt. Agnes menar att det vid en sådan interaktion 

slår slint, man kommer ingenstans, och konversationen liknar då mer en ”tuppfighht”. 

Hur man som socialarbetare förhåller sig till klienten har således inverkan på hur denne 

upplever situationen och agerar genom att i en del lägen bli aggressiv. Exakt hur 

socialarbetaren bör agera för att inte väcka aggressioner finns det dock inget enkelt svar på. 

Konsten att möta en annan människa är en färdighet man lär sig genom en reflexiv process. 

Följande citat gestaltar detta fenomen i liknande termer som Carlsson (1998) när hon 

beskriver tyst kunskap. 

Även om det är evidensbaserat och hej och hå liksom så spelar det ingen roll om du inte 

kan framföra ditt budskap heller … Det är ju mycket du använder dig själv som redskap 

hela tiden, och får tänka efter på vad du gör och inte gör … (Agnes) 

Agnes beskriver att man som socialarbetare hela tiden måste tänka på hur man förhåller sig 

till sin myndighetsposition, och med vilken attityd man möter klienten, för att inte väcka 

onödiga aggressioner. På en psykiatrisk klinik har det framkommit att patienter uppfattat 

personalens beteende som provocerande (Omérov et al., 2004) vilket innebär att de förmedlat 

en attityd som patienterna reagerat på med aggressivitet även då den professionelle inte varit 

medveten om patientens negativa tolkning.  Det tyder således på att man behöver anta en mer 

känslig och lyhörd approach och hålla sig medveten om vilka faktorer som kan inverka på 

mötet. Särskilt då klienter kan vara ganska ”slutkörda” när de kommer till socialtjänsten – 

som Agnes beskriver dem – då många väntar in i det sista att söka hjälp. 

Tina menar också att det kan påverka arbetet om socialsekreteraren har bra eller dåliga dagar. 

Eftersom man förmedlar mycket hur man själv mår till klienten, menar hon att man kan skapa 

irritation om man själv inte mår så bra eller har dåligt självförtroende. Detta kan jämföras med 
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att utmattningssymptom visat sig inverka på förmågan att kommunicera, vilket därmed 

orsakat mer aggressioner (Isaksson et al., 2008). För att kunna upprätthålla den känslighet 

inför klienten som vi var inne på, krävs alltså att man även är lyhörd inför den egna mentala 

hälsan och känner sig stadig. Annars kan man själv utgöra en del av problemet. 

Miljöfaktorer och strukturella bekymmer 

Utöver vad som signaleras från socialarbetare genom bemötande, så kan även den omgivande 

miljön trigga igång aggressivitet. Vi definierar inte enbart situationen utifrån de människor vi 

möter utan även genom hur vi upplever bland annat den omgivande miljön. Tina berättar att 

väntrummet på hennes arbetsplats är väldigt litet och att människor som i vanliga fall inte mår 

bra kan må ännu sämre i det trånga utrymmet. Peter beskriver, å andra sidan, hur aggressiva 

utbrott kan provoceras fram av en annan variant av väntrum där klienter bland annat behöver 

samtala genom en glasruta i receptionen;  

Man blir lite grand tokig alltså. Komma in där … det är ett stort kalt rum med 

fastskruvade stolar och lite blanketter i ett hörn. Och sen en stor glasvägg där det sitter 

någon dam bakom …  

Glasrutan blir en stimulus utifrån dess innebörd för klienten. Klienten reagerar alltså inte på 

glaset i sig utan på vad han uppfattar att det signalerar till honom. Peter beskriver även att 

glaset triggar aggressioner genom att gränsen kan flyttas. Eftersom det finns en glasruta 

mellan de två som talar med varandra, kan klienten gå över gränser som han troligen inte gjort 

om de suttit mitt emot varandra vid ett bord. På något sätt gör glasrutan det möjligt för 

klienten att mer aktivt leva ut sin frustration. 

Tina beskriver också hur socialtjänstens organisering kan skapa frustration och aggression 

genom att klienter skickas runt mellan olika instanser och stadsdelskontor innan de till sist får 

en tid hos en handläggare. Även strukturella faktorer kan alltså ha en inverkan på klienten. 

Omorganisering på arbetsplatsen och finansiella nedskärningar kan även påverka de 

professionella så att de blir stressade (Baines, 2004; Menckel & Viitasara, 2002), vilket i sin 

tur kan ha en inverkan på klienten och resultera i aggressioner. 
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Hur det känns att möta aggressiva klienter 

När man inte vet vad man har att vänta sig 

Av intervjuerna framgår det tydligt att möten med aggressiva klienter väcker mycket känslor, 

bland annat rädsla för att själv bli fysiskt skadad eller oro inför vad en hotfull klient skulle 

kunna utsätta den egna familjen för. Även andra studier har kommit fram till att socialarbetare 

upplever sig bli rädda när de möter aggressiva klienter (se t.ex. Song, 2005). 

Intervjupersonerna beskriver dock många emotionella upplevelser i mer vaga termer, såsom 

obehagskänslor. Särskilt upplevs det vara obehagligt när klienters beteenden är svåra att 

förutse eftersom det då är svårt att avgöra hur man själv ska agera. Både Tina och Peter 

beskriver att det är obehagligt när de möts av ilska som de inte på något sätt är förberedda på, 

när någon plötsligt riktar ilska mot dem. Även Agnes uttrycker att hon blir rädd när klienter 

beter sig opålitligt, i synnerhet när de är påverkade av narkotika eller har någon form av 

psykisk sjukdom, eftersom hon upplever att det skulle kunna hända vad som helst. Hon 

berättar att det ofta är de med dubbeldiagnoser som kan bli ”helt galna”. 

Tina beskriver en händelse där en man utan förvarning blev aggressiv inne på hennes rum och 

där hon tillslut tryckte på larmet, men utan att larmet gav ifrån sig någon signal. När hon inte 

visste vad hon hade att vänta sig, och den åtgärd hon tog till inte märktes, började hennes 

tankar skena iväg. Hon berättar: 

… tänkte shit vad gör jag nu då … han är jätte upprörd och jag var beredd på att han 

skulle resa sig och ta min datorskärm och slå i huvudet eller någonting, alltså den 

känslan fick jag. Han ser inte att jag är människa. 

Tina berättar även att när hon varit med om riktigt hotfulla situationer så kan reaktionen 

komma först efter att incidenten passerat. I stunden blir hon tom i huvudet, men efteråt kan 

hon börja skaka och fundera på vad som skulle kunna ha hänt. Den omedelbara reaktionen är 

snarare att rädda sig själv och sina kollegor. Hon säger att man inte får känna efter så mycket, 

utan att det handlar om att fly. Hon agerar spontant, trots stress, och reflekterar alltså först 

efteråt. 

Efter att ha varit med om en incident med en aggressiv klient beskriver både Tina och Agnes 

att de tyckt det varit obehagligt att gå till och från jobbet. Tina beskriver att hon inte litade på 

vem hon hade bakom sig under cirka en månad efter en incident. Även socialarbetare i 
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Littlechild’s (2005b) studie beskriver sig vara oroliga för att bli förföljda eller störda i 

privatlivet. Även om det händer att man blir rädd då och då så tydliggör Agnes att hon inte i 

allmänhet är rädd för att utföra sitt arbete.  

När man själv blir arg 

I intervjuerna beskriver socialsekreterarna att de i varierad styrka själva kan bli upprörda när 

de möter klienter som är arga och aggressiva. Detta har även andra studier kunnat visa, i 

synnerhet inom vård och äldreomsorg (se Menckel & Viitasara, 2002; Åström et al., 2004). 

Agnes uttrycker att hon kan bli ”fruktansvärt förbannad” på en del klienter. Malin beskriver i 

aningen mildare termer att hon också kan bli upprörd när klienter riktar aggressioner mot 

henne: 

Alltså, man blir ju lätt lite upprörd inuti och tänker att det är faktiskt inte mitt fel. Jag 

har inte gjort något. Sluta vara arg på mig liksom.  

Samtliga respondenter poängterar dock att det inte är framgångsrikt att agera ut den egna 

irritationen i mötet. Man behöver agera annorlunda än vad känslan säger. Malin beskriver att 

det självklart aldrig är roligt att bli kallad för idiot, men även om man blir upprörd så gäller 

det att bevara lugnet och resonera med klienten. Den egna irritationen får finna andra vägar ut. 

Hon kan sitta i sin ensamhet och muttra, men aldrig rikta det direkt till klienten. 

Erfarenhet och självkännedom ger en tryggare upplevelse 

Beaver (1999) kunde utifrån sitt insamlade material se att de med mer arbetslivserfarenhet i 

mindre utsträckning var utsatta för klienters aggressioner. Respondenterna i föreliggande 

studie angav inga uppgifter om de uppfattade sig mer eller mindre utsatta relaterat till sin 

arbetslivserfarenhet, däremot framkommer det att erfarenheter av att möta aggressiva klienter 

gjort att de känt sig tryggare när det väl inträffat. Peter ger följande beskrivning av hur det kan 

upplevas att möta aggressiva klienter: 

Man kan vara både rädd och orolig och … man kan bli förbannad och man kan undra 

alltså… Det är många vägar. Alltså, att möta aggression, det väcker mycket känslor. 

Men det är ju det, har man gjort det några gånger så vet man ju lite grand vad det är 

som händer i en … man vet lite grand hur man reagerar och då blir det ju inte så jätte 

farligt.  
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Det handlar således också om att lära känna sig själv och hur man reagerar i olika situationer. 

Även Rey (1996) trycker på betydelsen av att vara medveten om de egna reaktionerna. En god 

självkännedom kan, så som Peter beskriver det, göra att man upplever sig tryggare även i 

aggressiva möten. Att människan är en social varelse som agerar utifrån sin inre upplevelse av 

olika fenomen blir också tydligt genom denna beskrivning samt att det just är genom att 

interagera med andra som man lär känna sig själv. 

Konsten att inte ta det personligt 

Att få klienters aggressioner riktade mot sig kan göra att man tar det personligt och blir illa 

berörd, på så vis att man känner besvikelse, misslyckande och hjälplöshet (Isaksson et al., 

2009). Respondenterna i föreliggande studie har dock i regel tolkat klienters aggressioner vara 

riktade mot dem i egenskap av myndighetspersoner och att det därmed inte varit fråga om 

personliga angrepp. Denna upplevelse har gjort att de i allmänhet kunnat skjuta aggressionen 

bort från sig. När de blir attackerade i sin myndighetsroll är det snarare själva myndigheten 

som den negativa attityden riktas mot, inte den subjektiva individen, vilket gör att de inte 

uppfattar dessa angrepp lika personligt nedvärderande. Tina och Malin uppger dock 

situationer då klienter gjort mer personliga påhopp samt kritiserat och ifrågasatt dem som 

kvinnor och/eller betvivlat deras kompetens. De betonar att det varit svårare att hålla ifrån sig 

angreppen när de haft en mer personlig karaktär. Malin berättar dessutom att hon kan bli arg 

på sig själv när hon upptäcker att hon inte håller det ifrån sig, samtidigt som hon vet att det är 

en vanlig reaktion. 

Upplevelser av att avsluta aggressiva möten 

Att avsluta samtal kan upplevas olika om det har varit, eller fortfarande förekommer, 

aggressivitet i mötet. Om tillståndet har fått en nedtrappning under mötets gång och 

aggressiviteten därmed lagt sig, så uppger Malin och Peter att möten har avslutats bra. 

Däremot när klienten fortfarande varit upprörd när denne lämnat socialkontoret, har det inte 

upplevts fullt så bra. Vid sådana möten talar de om att det kan finnas behov av att prata med 

någon kollega för att inte nästa möte ska bli påverkat av att man känner sig frustrerad eller för 

att inte bära med sig aggressionen hem och som Peter beskriver det: börja ”sparka katten”. En 

sådan kedjereaktion där det ena mötet, och de upplevelser som kommit av det, påverkar nästa 

kan leda till negativa konsekvenser för klienten. Detta har framvisats inom sjukvården där 

patienter upplevt en försämrad vårdkvalité i samband med att personalen haft negativa 

erfarenheter av hotfulla incidenter (Arnetz & Arnetz, 2001). 
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Malin nämner dock att det kan kännas okej att avsluta möten, trots att klienten fortfarande är 

aggressiv och upprörd, om hon fått markera var gränsen går för hur man tillåts uppföra sig. 

Då har ändå jag fått sätta en gräns för vad som är okej och inte … att jag accepterar 

inte att du beter dig på ett visst sätt liksom. För jag är inget … alltså, jag är ingen 

slagpåse utan jag är också en person. (Malin) 

Det Malin gör är att förtydliga att den kamp klienten har med myndighetsrollen inte 

legitimerar det sätt klienten behandlar henne som person. Som beskrivits ovan kan 

respondenterna se att klienter i första hand inte är aggressiva mot dem som privatpersoner 

utan snarare den roll de har i sin myndighetsutövning. I den beskrivning Malin ger försöker 

hon även tydliggöra detta fenomen för klienten genom en gränssättning, som också medför att 

det känns bättre för henne. 

Hur bör man bemöta aggressiva klienter? 

Att försöka bevara lugnet genom kommunikation 

Samtliga framhåller att grunden till ett effektivt bemötande är att bevara lugnet, även om man 

inte känner sig lugn inombords. Här är det alltså fråga om att förmedla en attityd som man 

egentligen inte själv bär på för tillfället. Socialarbetaren antar en viss attityd för att nå önskat 

resultat, genom att förmedla lugnande gester. Peter påpekar att det är viktigt att, så långt som 

möjligt, behålla lugnet i såväl verbalt som kroppsligt språk för att undvika förmedlande av 

dubbla budskap till klienten. Ett dubbelt budskap kan förklaras som att de verbala och 

kroppsliga gesterna förmedlar vitt skilda attityder, varpå individen inte kan anpassa en och 

samma handling till båda dessa attityder samtidigt. Att låta såväl verbala som kroppsliga 

gester leverera lugn till klienten blir således att förmedla en entydig attityd.  

Något som understryks upprepade gånger i intervjuerna är just betydelsen av att vara tydlig. 

Förmåga till konstruktiv kommunikation är även något som poängterats inom andra studier 

(se t.ex. Baines, 2004; Ilkiw-Lavalle & Granyer, 2003). Att berätta och förklara vad som 

händer och förtydliga vilka ramar och regler som styr arbetsprocessen upplevs av samtliga 

respondenter ha en lugnande inverkan på klienter. De berättar att klienter efter ett tag har 

lugnat sig då de fått saker och ting förklarade för sig.  
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Det kan ju vara många som är stingsliga när de kommer, men oftast … När man väl 

öppnar upp, man pratar, man berättar, man förklarar vad som händer här, vad jag gör, 

vad jag tittar på, alltihopa sådant … så vänder det ofta. Det är nästan aldrig någon går 

härifrån på nybesök och är arg. (Agnes) 

På detta sätt kan man se hur socialsekreterarna förklarar olika företeelser för att kontrollera så 

att det som sägs också är det som uppfattas av klienten, att klientens förutfattade meningar får 

möta en realitet, så att tänkbara missförstånd kan minimeras. När man förstår varandra och 

har en öppen dialog tycks också klienterna lugna sig. 

Att visa respekt, engagemang och intresse 

Grundläggande är också att ha ett förhållningssätt där man visar respekt och engagemang för 

klienten (Littlechild, 2005a; Shields & Kiser, 2003).  Detta antyds även av intervjupersonerna 

i föreliggande studie genom olika förslag på lämpliga bemötanden. Att vara tyst och lyssna 

aktivt samt låta personen prata färdigt utan att avbryta, understryks i intervjuerna som 

elementära delar i möten med aggressiva klienter. Samtliga intervjupersoner är överrens om 

att man inte vinner något på att bemöta klienter som uppvisar aggressiva beteenden genom 

försvar och konfrontation. Det anses vara bättre att inta en ödmjuk roll och backa. Tina 

uppger dessutom att det kan fungera som avväpnande att våga göra sig liten i en sådan 

situation och be om ursäkt.  

Intervjupersonerna beskriver att man inte bör vara anklagande, nedlåtande eller kränkande i 

det man säger utan istället bekräfta klienten, vilket också är en dimension av innebörden att 

visa respekt. Det kan handla om att visa att man hört vad personen har sagt och bekräfta 

ilskan som en normal reaktion på en jobbig situation. Både Tina och Malin beskriver 

uttryckligen att de kan förstå klienters frustration när de hamnar i svåra lägen som kräver 

ändrade omständigheter. Agnes poängterar även vikten av att vara närvarande i nuet; att 

fokusera på klienten, och därmed inte mentalt befinna sig någon annanstans, blir också ett 

bekräftande. 

Att visa respekt för klienten och vara ödmjuk behöver däremot inte betyda att klienter får lov 

att bete sig hur som helst. Det kan vara nödvändigt att sätta en gräns och visa när personen går 

över den gränsen.   
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Jag sitter ju inte här och tar emot besök och någon får sitta och vara otrevlig mot mig 

en timme liksom. Utan om inte du lugnar ner dig och vi kan prata om det här så 

avslutar vi mötet. (Malin) 

… och sen kan det vara även om han bara gapar hela tiden så tillslut så … kan jag få 

prata nu … alltså, någonstans att man går in och bryter för man kan inte hålla på hur 

länge som helst. (Agnes) 

I ett tidigare citat10 beskriver Malin att hon genom att sätta en gräns för vad som är okej också 

visar att hon inte bara representerar en myndighet utan också är en människa. Liksom alla 

andra människor vill även hon bli respekterad.  

Det finns inga säkra kort 

Ovan har det utifrån respondenternas erfarenheter presenterats några olika tänkbara 

förhållningssätt som kan vara framgångsrika i möten med aggressiva klienter, men flera av 

intervjupersonerna uppger att det inte finns något generellt som är bra att säga när en klient är 

aggressiv. Sirotich & Macdonald (2004) menar dessutom att det inte är realistiskt att söka 

universella metoder för hur man bäst ska bemöta aggressiva klienter eftersom fenomenet är 

alltför komplext. Det framstår heller inte som funktionellt eftersom alla beteenden är strängt 

beroende av den specifika situationen. Något som även styrker detta är att patienter inom 

psykiatrin visat missnöje inför bemötande som inte varit anpassat efter rådande 

omständigheter i den specifika situationen (Nolan et al., 2009). Ett framgångsrikt bemötande 

måste alltså formas genom att vara lyhörd inför situationsbundna faktorer och bejaka aktuella 

omständigheter. 

Maktspel vid aggressiva möten 

När individen möter myndigheten 

Socialarbetaren och klienten utgår från olika positioner. Omständigheter kan tolkas olika 

beroende på från vilket håll man betraktar dem. Gillig et al. (2008) poängterar just detta och 

menar därför att det är viktigt för de professionella att bli medvetna om hur omständigheterna 

även tolkas från det andra perspektivet. Tina beskriver hur hon brukar hålla sig påmind om de 

 

10 Se sidan 23. 
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olika positionerna:  

Ibland brukar jag sätta mig i klientstolen bara för att känna hur det känns för det är 

viktigt att sitta på andra sidan skrivbordet. Det är en väldigt stor skillnad …  

Genom att sätta sig i klientstolen försöker Tina föreställa sig hur klienten tolkar situationen 

och upplever hennes ageranden. 

Både Agnes och Malin framhåller vikten av att försöka föra så naturliga samtal som möjligt 

trots de skilda roller socialarbetaren, i egenskap av myndighet, och klienten har. Agnes pratar 

om att hon, i samtal med klienter, inte främst utgår från sin myndighetsposition, utan som en 

människa som samtalar med en annan människa. Malin beskriver att hon försöker föra samtal 

på så lika villkor som möjligt och utgå från klienten, ha ett salutogent tänkande där hon 

fokuserar på det som fungerar för att försöka komma fram till meningsfulla lösningar där inte 

bara socialarbetaren beslutar något helt över huvudet på klienten. Meningen uppstår genom 

dialogen, så som Malin beskriver det: 

Jag kan inte sitta och säga att … aah, du är arbetslös och du behöver en sysselsättning 

… nu ska du gå och spika lådor i åtta veckor … det går ju liksom inte … det måste ju 

finnas en mening med det liksom … det går ju inte bara att bestämma. Utan man måste 

ju … det måste ju vara ett samspel liksom. 

När makten används rätt 

I klientmöten är det viktigt att vara medveten om den makt socialarbetaren besitter. 

Socialarbetaren kan bevilja och avslå ansökningar och beslut som fattas påverkar människors 

liv, men man kan förhålla sig olika till maktpositionen. Det kan finnas faror i att både förringa 

och överdriva sin maktstatus (Carlander et al., 2007). Respondenternas beskrivningar av 

myndighetsrollen tyder dock på att de kan tona ner sin maktpondus utan att negligera det 

uppdrag de är satta att utföra. För att spinna vidare på den liknelse som ges i Littlechilds 

(2005a) studie – att socialarbetaren inte bör bära sin auktoritet som en krona på huvudet – kan 

man säga att kungen inte är mindre kung för att han väljer att inte ständigt bära kronan. Själva 

uppdraget sitter inte i makten, även om makten är en del av spelet, utan det handlar om hur 

man gestaltar sin myndighetsroll. Samtliga respondenter är överrens om att det kan vara 

positivt att förtydliga vilken roll socialarbetaren har, och vilka ramar de har att fatta beslut 

inom, men de är också överrens om att det i möten med aggressiva klienter inte skulle hjälpa 
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att förstärka maktpositionen mer än så.  

Jag kan säga visst jag har lagen att gå efter och så, jag kan inte göra någonting annat, 

men … ja, och så försöka förklara. Jag skulle ju aldrig sätta mig liksom och … höhö, nu 

är jag myndighetspersonen och jag bestämmer och du gör vad jag säger … (Agnes) 

Istället för att förstärka anser respondenterna det snarare vara bättre att avdramatisera 

maktpositionen och istället framhäva den makt klienten har över sitt liv. Det är klienten som 

löser sina egna problem, med viss vägledning och stöd från socialarbetaren. Klienten har ett 

ansvar att göra vad som krävs för att uppfylla de krav som finns för beviljande av 

försörjningsstöd. Processen styrs av hur klienten väljer att göra. Malin har även upplevt att 

klienten blivit stärkt av att hon förtydligat klientens roll och att denne haft möjlighet att själv 

påverka beslutet genom sina val. 

Tina vill också framhäva den positiva aspekten av socialarbetarens makt. Makt är ett negativt 

laddat ord, menar hon, och påpekar att hon kan använda makten till att åstadkomma positiva 

förändringar genom att erbjuda stöd i olika former. Det beskrevs i inledningen att den med 

makt också har ett större ansvar (Carlander et al., 2007). Att stödja är således att ta ansvar. 

Att förebygga aggressiva möten 

Förebyggande av aggressiva möten har olika dimensioner. Det handlar dels om att motverka 

uppkomst av aggressivitet, dels om att skydda såväl socialarbetare som klient från skada. Vad 

som kan förebygga aggressiva möten handlar dessutom om både socialarbetarens 

förhållningssätt och miljöns utformning.  

Att motverka aggressiva utbrott 

Ett återkommande tema för vad respondenterna uppger förebygga aggressioner är tydlighet i 

olika betydelser. Man behöver vara konkret och pedagogisk i vad man säger till klienten så 

det går att undvika att rena missförstånd leder till aggressivitet. Dessutom behöver man vara 

tydlig med vad som förväntas av klienten genom att man gör upp en plan för när man ska 

träffas och vad man då ska prata om.  

Agnes beskriver också tillgänglighetens funktion i förebyggande av aggressivitet. Hon menar 

att klienter kan bli frustrerade av att socialarbetaren är svår att få tag på, både på kontoret och 

via telefon. Tina är även inne på att det är viktigt att klienten känner sig välkommen. Hon 
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menar att man kan fundera över hur man själv vill bli bemött och därifrån bemöta klienten. 

Samtliga respondenter återkommer till att det krävs ett ”bra bemötande” men, som det redan 

redogjorts för, är det svårt att i konkreta termer föreslå hur exempelvis respekt och ödmjukhet 

omsätts till praktiska handlingar.  

Förebyggande åtgärder för att minimera skada 

Det framkommer i intervjuerna som en återkommande del i arbetet att göra risk- och 

säkerhetsbedömningar. Det kan bli angeläget att uppskatta om man kan ta in klienten på sitt 

rum för samtal eller om man vill använda ett annat samtalsrum, ta med en kollega i samtalet, 

prata med klienten genom en glasvägg i receptionen alternativt ett säkerhetsrum, eller om man 

till och med bör avvisa klienten och be denne återkomma senare. 

Risk- och säkerhetsbedömningar inför varje möte medför att socialarbetaren kan göra sig 

förberedd på att möta aggressivitet och våldsamma situationer. Peter framhåller vikten av att 

ha en kontinuerlig dialog på arbetsplatsen för att hålla sig medveten om att våldsamheter kan 

inträffa och att man därmed behöver ha tänkt igenom hur man skall lägga upp mötet. I detta 

ingår även att arbeta fram bra rutiner för hur man skall agera när någonting väl inträffar samt 

planera så att den snabbaste vägen bort från aggressionen inte är blockerad. Även Malin 

framhåller vikten av bra rutiner vid förebyggande arbete, och då även om hur man tar emot 

klienter på besöksrum. Hur man placerar sig är också något man kan tänka igenom inför 

möten, vilket flera av intervjupersonerna nämner. Man bör undvika att placera sig så att man 

sitter två myndighetspersoner mittemot en ensam klient. Det bör även finnas rutiner för hur 

incidenter skall hanteras på strukturell nivå efter att de inträffat. Denna typ av rutiner anses 

även betydande enligt Sarkisian & Portwood (2003). 

Miljön kan också förebygga 

Intervjupersonerna framhåller också betydelsen av att låta miljön påverkas av det 

förebyggande arbetet. Det första klienten möter när denne kommer till socialkontoret är 

receptionen, och de som befolkar den, och det är då viktigt att det redan där finns ett trevligt 

bemötande. De flesta betonar vikten av att ha en öppen reception. Agnes ser det även som en 

positiv del i bemötandet ute i receptionen att det finns kaffe, frukt och tidningar, vilket även 

Rey (1996) föreslår utifrån de resonemang han för om hur receptioner bör utformas. Både 

Peter och Agnes ser deras öppna receptioner som en bidragande faktor till att det sällan 

förekommer hot och våld på deras arbetsplatser. Peter beskriver dock att man måste utforma 
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miljön utifrån den verklighet som råder. Om många av klienterna som kommer till 

socialkontoret ofta är aggressiva behöver man, för de anställdas skull, säkra lokalerna. 

Sammanfattning och slutsatser 

Den vanligaste beskrivningen av aggressiva klienter är att de brusar upp, gapar och skriker i 

mötet och eventuellt kastar saker. Psykisk sjukdom och/eller missbruk av alkohol och 

narkotika samt avslag är ofta aktuella förklaringsfaktorer till aggressiva möten, men många 

gånger beror det aggressiva utbrottet även på någon form av missförstånd. De gånger 

aggressioner inte är ett direkt resultat av interaktionen kan de ofta ändå härledas till hur 

klienten uppfattat interaktionen. Klienten agerar utifrån hur han/hon definierar sin situation, 

där ord, gester, attityder och förhållningssätt samt faktorer i miljö och organisation 

tillsammans formar stimuli för den aggressiva responsen. Det finns således mycket som kan 

inverka på mötet, särskilt då ett professionellt möte innebär en maktobalans mellan 

myndighetsperson och klient. De skilda positionerna visar sig i studien vara något som kan 

starta frustration och aggression hos klienten. 

Att möta klienters aggressioner väcker mycket känslor hos socialarbetaren. Upplevelserna är 

individuella och beroende av den specifika situation då aggressionerna uppenbarar sig. 

Särskilt obehagligt uppges vara när klienter agerar oförutsägbart och man därför inte vet hur 

man själv ska agera. Det antyds dock att erfarenhet av att möta aggressiva klienter inverkar på 

upplevelsen på så vis att kännedom om de egna reaktionerna i olika situationer gör att man 

känner sig tryggare även i otrygga möten. Respondenterna visar också genom olika uttalanden 

att de kan skjuta ifrån sig många aggressioner, eftersom de riktas mot myndighetsrollen och 

inte mot dem som privata individer. Däremot accepteras inte klienters aggressiva beteenden 

utan att socialarbetaren får gränssätta dem. 

När socialarbetare möter aggressiva klienter räcker det inte att bara agera utifrån eget 

känslotillstånd. För att bäst bemöta aggressiva klienter bör man vara lugn och tydlig samt visa 

respekt för klienten och bekräfta denne genom att lyssna och sätta sig in i vad det är som 

orsakat aggressionen. Det ses som viktigt att reflektera över vad man säger och gör, inta en 

känslig och lyhörd hållning, för att praktisera en medvetenhet i sin myndighetsutövning. Man 

ska våga använda makten för att hjälpa klienten, men trots rollen som myndighetsperson bör 

man möta klienten utifrån sin medmänskliga position. Det finns dock inga generella mallar. 

Ett konstruktivt bemötande måste utvinnas ur varje enskild situation. 
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DISKUSSION 

Uppsatsens syfte var bland annat att öka förståelsen för hur socialarbetare upplever möten 

med aggressiva klienter. Genom att ha tagit del av respondenternas subjektiva beskrivningar 

har konkreta exempel kunnat belysas i sina sammanhang. Respondenternas personliga 

reflektioner möjliggör en högre kännedom om, och därmed ökad förståelse för, hur 

socialarbetare upplever aggressiva möten. Utsagorna medvetandegör även faktorer som 

kanske inte är iögonfallande uppenbara, t.ex. hur miljön kan inverka på klienters aggressioner 

eller hur olika perspektiv och värderingar inför problemet lätt leder till missförstånd. 

Syftets underliggande frågeställningar om upplevelser, orsaker och bemötande har besvarats. 

Respondenterna gav varierade beskrivningar av hur aggressiva möten väcker mycket känslor 

och olika reaktioner. Socialarbetarna har beskrivit olika tankar de får både under och efter ett 

möte samt inför nästkommande möte. De kan se både problem hos klienten och interaktionen 

mellan klient och socialsekreterare orsaka aggressioner. Dessa aggressioner kan utvecklas 

under mötets gång genom t.ex. missförstånd eller klientens reaktioner på socialarbetarens 

attityd. Utifrån materialet framgår det även att man i möten med aggressiva klienter bör agera 

medvetet och inte bara reagera. Dessutom framkommer att erfarenhet, självkännedom och 

reflekterande kring den egna yrkesutövningen ger goda lärdomar om hur bra bemötande kan 

utformas. Dessa lärdomar kan ses som en tyst kunskap som utrustar det redskap 

socialarbetaren har i sig själv. 

Det viktigaste är att inte glömma bort den mänskliga dimensionen. Klienten är en människa 

lika mycket som socialsekreteraren. Det är inte bara klient och myndighet, utan två människor 

som möts. I detta möte finns det mycket som kan påverka. Livet är ingenting som upplevs 

genom en strikt agenda, därmed är inte heller ett mellanmänskligt möte det. När två 

människor möts är det två föreställningsvärldar – olika uppsättningar av erfarenheter – som 

möts. När mötet övergår från att vara informellt till att bli professionellt kommer även andra 

faktorer in i spelet. Den ena människan blir hjälpsökande och den andra en människa som 

innehar makt att hjälpa. Ju mindre den ena gör sig, desto större kan den andra bli. Den som 

innehar makten har därför ett ansvar. Eftersom uppdraget är att hjälpa till blir således ansvaret 

att söka efter vägar där klienten kan bli hjälpt. Denna makt skall nyttjas, men inte utnyttjas. 

Socialsekreteraren kan använda sina resurser och kontakter till att hjälpa, precis som Tina 

tynger på och som går i linje med det uppdrag den professionelle är satt att utföra, men att inte 

använda makten på detta sätt vore att missbruka den. Att försvara sig själv och de beslut som 
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fattas, utan att bejaka klientens situation, kan ses som ett missbrukande av maktpositionen. 

För att kunna hjälpa måste korten läggas upp på bordet. Tillsammans, genom en dialog två 

människor emellan, kan lösningarna finnas. Dialogens betydelse innebär att det är 

kommunikationen som i första hand måste värnas. Är det något som både forskning och 

intervjupersoner står totalt enade inför, så är det betydelsen av att kunna kommunicera. Utan 

kommunikation, inget möte. Utan möte, inga lösningar. Utan lösningar, ännu mer frustration. 

Genom att bejaka den mänskliga dimensionen i professionella möten, går det heller inte att 

blunda för ”den mänskliga faktorn”. Även den professionelle hjälparen är en människa med 

olika erfarenheter som påverkar upplevelsen av att möta en klient. Den professionelle har 

ansvar att se till klientens specifika situation, men som människa är det inte lätt att totalt 

nollställa sig inför varje nytt möte. Negativa upplevelser av ett möte bör därför tas på allvar så 

att de inte påverkar nästa möte, genom att socialarbetaren bär vidare aggressioner från den ena 

klienten till den andra. För att undkomma detta bekymmer krävs som tidigare nämnts 

självkännedom och reflektion över de egna upplevelserna men även stöd från andra – såsom 

kollegor och chefer samt handledning – för att kunna neutralisera upplevelsen. 

Att visa på behovet av utbildning och stöd för att bejaka och utveckla det redskap som 

socialarbetaren har i sig själv, samt att ta hänsyn till subjektiva upplevelsers inverkan på det 

professionella mötet, kan ses som ett steg i att evidensbasera det professionella bemötandet. 

Mer än så kanske det inte går att evidensbasera, eftersom bemötandet är något som skapas i 

det specifika mötet. Det följer inga manuskript eller generella mallar, det formas genom hur 

de två människorna i interaktionen upplever mötet. Kanske det går att formulera generella 

riktlinjer, utifrån vad beprövad erfarenhet säger fungerar i möten med aggressiva klienter, 

men inte evidensbasera mer än så. Den specifika situationen är något unikt och kräver något 

utöver teoretisk kunskap. Det är här den tysta kunskapen kommer in med självrannsakan och 

medvetenhet om specifika situationsbundna faktorer. Det krävs lyhördhet, känslighet – 

medmänsklighet. Det är där vi landar. De riktlinjer som skulle kunna dras utifrån kunskap 

presenterad i denna rapport, skulle likna grundläggande värderingar för ett medmänskligt 

möte: respekt och ärlighet. Utifrån de grundstenarna kan ett gott bemötande formas, även vid 

aggressiva möten. Däremot kan det goda mötet inte garanteras. Den mänskliga faktorn råder 

fortfarande. Ingen är felfri, men med rätt fokus kan goda försök nå långt. 

Det går egentligen inte att se några stränga motsägelser mellan föreliggande studies resultat 

och den presenterade tidigare forskningen. Visserligen redovisas forskning om företeelser 
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som intervjupersonerna inte nämner något om, samtidigt som respondenterna beskriver 

upplevelser och erfarenheter som inte har något direkt svar inom forskningen. En del av detta 

kan förklaras genom att referensramarna för respondenterna respektive den presenterade 

forskningen inte helt stämmer överens. Mycket av forskningen är utförd inom det sociala 

arbetet, men inte enbart eftersom forskning inom det arbetsfältet – och då främst kvalitativa 

studier – är mer sällsynt. Resultatet av föreliggande studie har därmed jämförts även med 

andra praktiker, t.ex. psykiatrin, vilket innebär att det råder olika omständigheter för 

aggressiva möten. Upplevelserna och erfarenheterna kan inte jämföras i specifika 

granskningar. Föreliggande studies fynd kan däremot stärkas genom att de går i linje med vad 

forskare inom socialt arbete föreslagit som framgångsrika förhållningssätt och åtgärder vid 

aggressiva möten, som t.ex. betydelsen av god kommunikationsförmåga, hur miljön bör 

utformas etcetera. Dessutom går det att se ur materialet att respondenterna oberoende av 

varandra kan stödja de resonemang som förts. Även om det i varje enskilt fall inte funnits 

forskning som kan stödja resultatet, så har respondenterna varit enade om hur olika företeelser 

kan upplevas och hur man bör bemöta aggressiva klienter. Det finns ingen subjektiv 

upplevelse som objektivt sett kan sägas vara ”fel”, och därmed måste även beskrivningarna 

var för sig ses som riktiga såtillvida respondenterna talat sanning. Däremot kan 

föreställningen om en gemensam upplevelse stärkas när de olika beskrivningarna liknar 

varandra, vilket därigenom ökar trovärdigheten för analytiska generaliseringar. 

Denna uppsats har också syftat till att beskriva och synliggöra socialarbetares upplevelser och 

deras egna beprövade erfarenhet vid aggressiva möten. Genom de resonemang som förts kan 

fortsatta studier inom ämnet motiveras. I huvudsak efterlyses mer kvalitativa studier, då det 

står klart att fenomenet är komplext och situationsbundet och därmed behöver kunna 

beskrivas i sitt sammanhang. Kvalitativa studier som studerar socialarbetares emotionella 

upplevelser av att möta klienter som mot dem riktar verbal aggression – och inte bara fysiskt 

våld – är dessutom sällsynta. Det vore även intressant att se studier som undersöker hur 

socialarbetaren reflekterar över hur de subjektiva upplevelserna i varje enskild situation 

påverkar hur han/hon väljer att agera, eller om han/hon agerar utifrån samlade erfarenheter 

och därmed en generaliserad bild av vad som brukar fungera. Då respondenter uttrycker att de 

upplever det svårare att möta t.ex. klienter som beter sig opålitligt, kan det även vara 

intressant att studera socialarbetares och klienters uppfattningar om varandra. Finns det 

klienter som är besvärligare än andra? Finns det besvärliga socialsekreterare? Eller handlar 

det om att man fungerar olika bra tillsammans med olika människor?  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE

Bakgrundsinformation 
 
Ålder? 
 
Vilken typ av tjänst har du? 
 
Hur länge har du arbetat som 
socialsekreterare? 
 
Hur länge har du arbetat inom socialt 
arbete? 
 
 

MAKT 
- ökad/minskad? 
- kontroll 

 
 

Upplevelser av otrygga möten 
- tankar 
- känslor 
- erfarenheter 

 
Berätta om en situation då du mött en 
aggressiv klient … 
 
Vad hände? 
Vad gjorde klienten? 
Vad sa han/hon? 
Verbal eller fysisk aggression? 
 
Hur tänkte du då? 
Vad kände du? 
 
Vad tror du var orsaken till klientens 
aggressivitet? 
 
 
 
 

Bemötande vid otrygga möten 
- handlingar 
- responser 
- upplevda svar på det egna 

bemötandet 
 
 
Mötet (under och efter) … 
 
Har du upplevt att du och klienten kunnat 
samtala om vad som hänt vid aggressiva 
möten? 
 
Har du känt att du haft kontroll över 
situationen? 

- på vilket sätt kände du det? 
 
Hur har aggressiva möten avslutats? 

- vad har hänt? 
- vad har klienten gjort? 
- hur har det känts? 
- hur har dina tankar gått? 

 
Har du någon gång känt att du behövt 
förstärka din myndighetsposition vid ett 
möte med en aggressiv klient? 

- på vilket sätt? 
 
I mötet mellan en myndighetsperson och 
klient är det svårt att komma ifrån att det 
pågår ett maktspel, hur ser du på det? 
 
 
Utifrån dina erfarenheter, hur anser du att 
man bäst kan bemöta en aggressiv klient? 
 
Vad ska man tänka på? 
Vad kan man säga? 

- med ord? 
- med kroppsspråk? 

 
Hur tänker du att man kan förebygga hot- 
och våldsituationer? 



 

Bilaga 2 

Hej! 
Tack för visat intresse av att delta i min undersökning om hur socialarbetare upplever möten 
med aggressiva klienter. Detta brev innehåller mer information om studien och vad ett 
deltagande i projektet innebär.  
 
Bakgrund 
Att arbeta för individers goda levnadsförhållanden är centralt inom det sociala arbetet. Alla 
former av insatser syftar just till att skapa positiva förändringar i människors liv. Det är trots 
detta inte en självklarhet att socialarbetaren möts av tacksamhet.  
 Socialarbetarens förhållningssätt är avgörande för hur klienten uppfattar och tar emot en 
intervention. Förmågan att vara en god behandlare har visat sig ha större inverkan på utfall än 
vad en specifik metod har, även om denna är evidensbaserad. Det blir därmed aktuellt att 
reflektera över hur man kan evidensbasera även det professionella bemötandet. 
 I sociala möten reagerar vi på varandras beteenden. Den miljö som skapas kan upplevas 
positiv, trygg och konstruktiv, men den kan även anta en negativ form, där vi känner oss 
osäkra och otrygga – t.ex. vid upplevda hot- och våldsituationer när socialarbetaren möter 
aggressiva klienter.  
 Jag är intresserad av att studera hur socialarbetare upplever möten med aggressiva klienter – 
hur de tänker och känner när de träffar en aggressiv klient samt hur socialarbetarens 
tolkningar av situationen påverkar det egna bemötandet.  
 
Arbetets ramar 
Studien görs inom ramen för en akademisk uppsats i socialt arbete på C-nivå. Arbetet sker 
under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som akademisk uppsats vid 
Mittuniversitetet, Östersund. Seminariebehandling och examinering av uppsatsen kommer att 
äga rum i januari 2010 under v2. 
 
Syfte och genomförande 
Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetaren tar in, tolkar och bearbetar klientens 
beteende och formar en respons. Fokus ligger på socialarbetarens upplevelser av att möta 
aggressiva klienter. 
 Grunden för studien är genomförande av 2-4 intervjuer med socialarbetare, främst 
socialsekreterare inom försörjningsstöd. Valet av denna målgrupp har gjorts för att få 
information om möten som äger rum under liknande omständigheter. Alla möten har olika 
förutsättningar. Utgångspunkten för denna studie är tidsbestämda, eventuellt regelbundna men 
inte dagliga möten mellan professionell socialarbetare och klient.  
 Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Under denna tid kommer jag att ställa öppna frågor så 
att Du som respondent ganska fritt kan reflektera kring dina upplevelser. För att få ett flytande 
samtal kommer intervjun att spelas in med hjälp av en diktafon. På det sättet kan fokus ligga 
på själva samtalet istället för antecknande av vad som sägs. Därmed kan även formuleringar 
behållas intakta. Det är bara jag som kommer lyssna på det inspelade samtalet. Jag kommer 
därefter skriva ner dialogen ord för ord. 
 De utskrivna intervjumaterialen kommer att jämföras med varandra och ordnas i teman. En 
sammanställning av tidigare forskning inom ämnet, samt teoribildning inom symbolisk 
interaktionism, kommer sedan ligga till grund för en analys av det insamlade materialet. 
Slutligen kommer allt samlat material resultera i en rapport.  
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 Om intresse finns skickas den slutliga rapporten till intervjupersonerna efter att den 
examinerats. 
 
Konfidentialitet 
I samband med transkribering kommer intervjupersonerna avidentifieras och få fingerade 
namn. Det innebär att respondentens namn och andra uppgifter, så som inom vilken kommun/ 
stadsdel personen arbetar, kommer att behandlas konfidentiellt. 
 De digitala inspelningarna av intervjuerna kommer att sparas på ett usb-minne, som enbart 
jag har tillgång till, och raderas efter att uppsatsen är examinerad.  
 
Deltagandet 
Deltagandet i studien är frivilligt och Du som respondent kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet utan särskild förklaring.  
 
Om Du redan nu känner att Du vill avstå från att delta ber jag Dig att kontakta mig så snart 
som möjligt. Om jag inte hör något utgår jag från att Du fortfarande är intresserad och att den 
tid vi bokat för intervju gäller. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

Maria Dahl 
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